
 
 

Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
 
 

Z á p i s n i c a  
 

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
 
Dátum konania:  23.  februára  2012 
 
Ospravedlnení: Ing. Hollý, Ing. Rumanko 
 
Program: 
1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenie uznesení (mat č.38) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o vyhradení miest na umiestňovanie   
            predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR    SR v roku   
            2012 na území mesta Zlaté Moravce (mat č.1) 
11. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o nakladaní s nájomnými bytmi s  

osobitným režimom (mat č.2) 
12. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce č.12/2011 o poskytovaní dotácií   

z rozpočtu  Mesta Zlaté Moravce (mat č.3) 
13. Návrh novelizácie č.2 VZN č.1//2010 mesta Zlaté Moravce 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 (mat č.4) 

14. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o povinnosti vypracovať povodňové           
plány záchranných prác (mat č.5) 

15. Návrh na  schválenie  zámeru  previesť  majetok mesta Zlaté Moravce  (LV č. 
5091) 
-  byt   č. 8   (3 – izbový byt,   typ   bytu: B4   o výmere  78,70 m²),   ktorý sa 
nachádzav  bytovom dome  súpisné  číslo 3027 na pozemku parcely KN registra 
„C“ č. parcely3460/71   (druh   pozemku:    zastavané   plochy   a nádvoria)  pre    
Evu   Dolníkovú, bytom:      Tekovská   č.   3027/49,    953  01   Zlaté   Moravce    
z    dôvodu    hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.6) 



16. Návrh  na  schválenie  zámeru  previesť  majetok mesta Zlaté Moravce  (LV č. 
5091 
-  byt   č. 1   (3 – izbový byt,   typ   bytu:  A1  o výmere  83,70 m²),   ktorý sa 
nachádzav  bytovom dome  súpisné  číslo 3027 na pozemku parcely KN registra 
„C“ č. parcely 3460/71 (druh   pozemku:    zastavané   plochy  a nádvoria)  pre  
JaroslavaBucheňa, bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 953 01 Zlaté Moravce  z   
dôvodu  hodného   osobitného zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov (mat č.7) 

17. Návrh     na      schválenie     prevodu     majetku   mesta Zlaté Moravce  (LV č. 
5091) 
-  byt   č.  35  /E5/   na   5.  poschodí bytového domu, vchod č. 53, súpisné číslo 
3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  53   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 
– izbový byt), ktorý   sa   nachádza  v    bytovom  dome  súpisné  číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra  „C“   č.  parcely  3460/71 (druh   pozemku:    
zastavané   plochy  a nádvoria) pre   Ľudovíta Chládeka  a manželku MUDr. 
Danutu Chládekovú, bytom:  Tekovská č.  3027/53, 953 01 Zlaté Moravce z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.8) 

18. Návrh     na      schválenie     prevodu     majetku   mesta Zlaté Moravce  (LV č. 
5091) 
-  byt   č.  36  /F1/ na I. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 55, súpisné 
číslo 3027   na   Ul.   Tekovská,  orientačné  číslo  55   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový   byt),     ktorý    sa    nachádza    v    bytovom  dome    
súpisné  číslo   3027    na pozemku parcely KN registra „C“   č.  parcely  3460/71 
(druh   pozemku:    zastavané plochy    a    nádvoria)    pre    PaedDr.     Ľuboša   
Michalíka    a    manželku   Annu Michalíkovú,    bytom:     Tekovská     č.  
3027/55,   953 01   Zlaté Moravce   z dôvodu hodného   osobitného    zreteľa    
podľa  § 9a   ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat č.9) 

19. Návrh  na   odpredaj    nehnuteľnosti   vo    vlastníctve   mesta   Zlaté   Moravce   
(LVč. 3453)   -    pozemku   parcely KN registra „C“, číslo parcely 1063/6 (druh 
pozemku: zastavané   plochy  a  nádvoria) o výmere  21 m² pre   Ing.    Ľubomíra   
Candráka   a manželku   Evu    Candrákovú,     bytom:    Hviezdoslavova  4,  953 
01  Zlaté Moravce podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat č.10) 

20. Návrh   na    schválenie   prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  
(druh pozemku:   zastavané    plochy  a   časti  parcely  KN  registra „C“, číslo 
parcely 887/2 nádvoria)    o     výmere    70 m²,     ktorá   bude     po      odčlenení     
GP  č. 103/2011 predstavovať   parcelu č.  887/39  (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)    pre   Rudolfa  Magušína   a  manželku Janu Magušínovú,  
bytom: Hviezdoslavova 1782/26,  Zlaté Moravce   z    dôvodu  hodného 
osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov   (mat č.11)    

21. Návrh     na     zrušenie     uznesenia     č. 115/2011      zo     6.   zasadnutia    
            Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach   konaného   dňa   23.06.2011 

(mat č.12) 



22. Návrh    na   zrušenie    uznesenia  č. 158/2011    z    8. zasadnutia  Mestského   
zastupiteľstva  v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   22.09.2011 (mat č.13) 

23. Návrh na   schválenie   prenájmu    pozemku  parcely KN registra „C“ č.  753/1 
(druh pozemku:    zastavané    plochy   a    nádvoria)  o  výmere  42 m2 (LV 3453), 
 pozemku parcely    registra „C“      č.  753/2      (druh     pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  335 m2     (LV 3453)  a   časti   pozemku parcely 
registra „C“ č. 3343/2 (druh pozemku:    záhrady)  o výmere 44 m² (LV 3453) → 
Štefanovi  Rafaelovi, r. Rafaelovi,  bytom:     Žitavské    nábrežie    690/24,    953  
01   Zlaté  Moravce  z  dôvodu hodného   osobitného  zreteľa     podľa     § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat č.14) 

24. Návrh    na      schválenie     prenájmu   majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
5417)  - schválenie    prenájmu    časti   pozemku   parcely KN registra „E“, č. 
parcely  2394/1 (druh    pozemku:   orná     pôda)  o   výmere  153,00  m2   / v 
lokalite pri Hostianskom potoku   v časti    pri    Ul. 1. mája/ →  Karolovi  
Hanusovi,  bytom:  Ul. 1. mája č. 51, 953  01 Zlaté Moravce,     nar.   01.06.1963,   
z   dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa podľa  § 9a  ods.  9   písm.  c)    zákona    
č.   138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov (mat č.15) 

25. Návrh    na   schválenie     prenájmu    majetku   mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453) schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely   KN  registra „C“, č. parcely  
3164/20 (druh    pozemku:    orná       pôda)      o     výmere  203,70  m2   , ktorý sa 
nachádza na Nitrianskej   ulici   v Zlatých Moravciach  →  Marošovi  Gálikovi, 
bytom: Nitrianska  6,    953   01      Zlaté Moravce,      nar.   16.07.1991,   z   
dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa    podľa    § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    
č.   138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov (mat č.16) 

26. Návrh      na      schválenie   prenájmu   majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453)  - schválenie     prenájmu  časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. 
parcely  3345/3 (druh pozemku: záhrady)  o výmere  357,40 m2  / v lokalite 
Žitavské nábrežie za pálenicou/   →  Margite  Plhalovej, rod. Skladanej, bytom: 
Bernolákova  47,  953 01 Zlaté   Moravce,        nar.   10.06.1952,    z   dôvodu      
hodného  osobitného    zreteľa   podľa   § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   
138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov (mat č.17) 

27. Návrh    na     schválenie  prenájmu   majetku   mesta Zlaté  Moravce (LV č. 3453)  
- schválenie prenájmu   nebytových  priestorov  o  výmere  40,61 m²,   
nachádzajúcich sa v budove so súpisným číslom 314 /budova Župného domu/na 
parcele KN registra „C“, číslo  parcely:   658/1  (druh  pozemku:  zastavané  
plochy  a  nádvoria)  →  pre obchodnú  spoločnosť:   H. K. Gastro s.r.o., sídlo: 
SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 375 191  z dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.18) 

28. Návrh   Dodatku  č. 1   k    Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté 
Moravce č. 7/2011  o  podnikateľskej  činnosti a určení času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce (mat č.19) 

29. Návrh  na  odpredaj    pozemkov  vo vlastníctve   mesta   Zlaté   Moravce   (LV č. 
1), /na   ktorých    sa   nachádzajú   budovy    garáží   vo  vlastníctve   žiadateľov  
na  Ul. 1. mája  v Zlatých Moravciach/   pre:   Maruškovú Máriu  (p. č.   2481/5),     



Tarku Karola a  manželku  Máriu Tarkovú  (p. č.  2481/6), Hudákovú Alenu  (p. č. 
2481/7), Šíru     Romana   Mgr.    a   manželku  Adrianu  Šírovú (p. č.  2481/9),  
Pichňu Petra MUDr.  a   manželku     Annu   Pichňovú   Mgr.  (p. č.  2481/10),  
Kociana  Pavla  a   manželku   Ľudmilu   Kocianovú   (p.č. 2481/11),     
Demeterovú    Katarínu   (p.č. 2481/12),  Pavloviča  Jaroslava Ing. (p.č. 2481/13),  
Gubova Miroslava   a   manželku    Sylviu Gubovú (p. č. 2481/14) podľa   § 9a 
ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat č.20) 

30. a)   N á v r h    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 nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Hviezdoslavovej   
ul. v Zlatých Moravciach   

            -  pozemok   parcelu    KN registra „C“, č. parcely 1364/1  o výmere  1 485  m² 
(druh pozemku: zastavané    plochy   a   nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  
správa    katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. 
ú.  Zlaté  Moravce na LV č. 3453 /na   ktorej sa    nachádza     mestská     stavba   
bez  súpisného čísla  –  nefunkčná  výmenníková stanica,   elektrické  prípojky 
k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV  a DM – drogérie a kanalizačná 
prípojka /    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)  N á v r h     na    schválenie     podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže 
prevodu   majetku vo  vlastníctve mesta   Zlaté Moravce   -   pozemok  parcely  
KN registra „C“, č. parcely 1364/1   o  výmere  1 485  m²    (druh    pozemku:    
zastavané   plochy  a nádvoria)    /na ktorej    sa   nachádza    mestská     stavba    
bez  súpisného  čísla   –  nefunkčná výmenníková  stanica, elektrické  prípojky  
k prevádzke  pani    Zachariašovej, OD TEKOV a DM   –   drogérie a kanalizačná 
prípojka/ zapísanej  v    KN     SR,     správa    katastra   Zlaté    Moravce,  okres     
Zlaté  Moravce, obec    Zlaté    Moravce,   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 (mat č.21) 

31. a)  Návrh    na    schválenie    spôsobu   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného 
majetku Mesta   Zlaté    Moravce  (LV č. 3453) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  -  
schválenie  zámeru previesť  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Hviezdoslavovej 
ul. v Zlatých Moravciach  -    pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1364/2 
o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  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)  Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  pozemok parcely 
KN registra „C“, č. parcely 1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších predpisov (mat č.22) 



32. Návrh na schválenie úpravy názvu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Zlaté Moravce (mat č.23) 

33. Návrh na 1. Úpravu programového rozpočtu na rok 2012 Mesta Zlaté Moravce  
(mat č.24) 

34. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu 
p.o. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.25) 

35. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Službyt m.p. na rok 2012 
s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.26) 

36. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Technické služby mesta m.p. na rok 
2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.27) 

37. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestská nemocnica Prof. MUDr.  
Rudolfa Korca, DrSc. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.28) 

38. Návrh na schválenie Programového rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté 
 Moravce m.p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.29) 
39. Dodatky k zriaďovacím listinám mestských podnikov Technické služby mesta,  

Záhradnícke služby mesta, Službyt a Mestská nemocnica (mat č.30) 
40. Návrh na  zadanie pre územný plán mesta Zlaté Moravce (mat č.31) 

41. Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu                                               
dokumentáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.    
Rozvoja SR (mat č.32) 

42.      Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – ZSE Distribúcia,     
            a.s. (IBV- Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat č.33) 
43.       Návrh na doplnenie člena Komisie dopravy a miestnych komunikácií pri MsZ  
            v Zlatých Moravciach (mat č.34) 
44.       Informácia o zmene  sekretára komisii obrany, verejného poriadku a CO (mat         
            č.35) 
45.       Súhlas mesta Zlaté Moravce k zaradeniu súkromnej materskej školy – Little      
            treasures do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR (mat č.36) 
46.       Dodatok č.4 k štatútu Tekovských novín (mat č.37) 
47.       Vystúpenia občanov 
48.        Rôzne 
49.        Diskusia 
50.        Interpelácie poslancov 
51.        Schválenie uznesenia 
52.        Záver 
 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, 
ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré 
začalo 23. februára 2012 o 15,00 h.. Ďalej skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
 



 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta - určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 13. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva konanom dňa 23. 02. 2012.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 13. zasadnutia 
MsZ zo dňa 23.02. 2012:  poslanca Husára a poslanca Tonkoviča. 
   
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z 13. zasadnutia MsZ zo dňa 23.02.2012 sú ospravedlnení 
poslanec Hollý, poslanec Rumanko a uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.    
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie. 
 
Primátor mesta  navrhol: 

- za predsedu návrhovej komisie:  poslanca Petroviča 
- za členov návrhovej komisie: poslanca Šeptáka a poslanca Škvareninu 
 

Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 15 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Tonkovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 /Petrovič/ 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.  
Primátor mesta  predložil návrh na zaradenie do programu 13. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach: 



- ako bod č. 10 s názvom: „ Zrušenie bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 
198/2011 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011.“ 
 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa:0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 
 
Primátor mesta  predložil návrh na  doplnenie bodu s názvom Informácia o zmene  
sekretára finančnej komisie. Tento bod navrhol zaradiť hneď za bod - Informácia 
o zmene  sekretára komisii obrany, verejného poriadku a CO. 
 
Primátor mesta dal hlasovať za návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa:0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 
 
Primátor mesta  predložil ďalší pozmeňujúci návrh k programu rokovania a to návrh na 
stiahnutie bodu Dodatok č.4 k štatútu Tekovských novín nakoľko ani komisia ani 
Mestská rada neodporučila tento návrh schváliť. 

 
Primátor mesta dal hlasovať za návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa:0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 
 
Primátor mesta  sa opýtal či má niekto ešte nejaký pozmeňujúci návrh a požiadal o jeho 
prednesenie a súčasne podľa rokovacieho poriadku o predloženie návrhu v písomnej 
forme spolu s uznesením. 
 
Poslanec Galaba – podal návrh na doplnenie bodu s názvom „Vyjadrenie poslancov 
k infolistom“ hneď za bod 10 
 
Primátor mesta dal hlasovať za návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa:0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 
 



 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v znení pozmeňujúcich  návrhov  
 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania MsZ bol schválený. 
 
 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - poprosil overovateľov 12. MsZ, aby podali stanovisko k tejto 
zápisnici. 
Poslanec Lisý - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 
Poslanec Hritz sa vyjadril, že všetky skutočnosti z MsZ boli uvedené v zápisnici a na 
znak súhlasu ju podpísal. 
   
  
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta požiadal Bc. Mareka Horváta o podanie informácie o plnení uznesení 
z 12. MsZ. 
Bc. Horvát informoval, že na 12. MsZ konanom dňa 2.2.2012 bolo prijatých 7 uznesení  
splnených bolo 5, 2 uznesenia neboli podpísané. 
 
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní MsZ, žiadosti 
písomnej odpovede budú vybavené v 30 dňovej lehote. Poslancovi Lisému a Chládekovi 
už bolo odpovedané písomnou formou na niektoré interpelácie, preto poprosil   
o vyjadrenie či považujú odpovede na interpelácie a uspokojivé. 
  
Poslanec Chládek – uviedol, že odpoveď dostal mailovou formou od Mgr. Hollej s tým, 
že bol oboznámený aký je postup pri požiadavke premenovať ZŠ Robotnícku na ZŠ J. 
Kráľa 
Poslanec Lisý – uviedol, že odpoveď na svoju interpeláciu nie je celkom spokojný, 
pretože takéto veci sa neriešia telefonicky, ako bolo uvedené v odpovedi, ale písomnou 
formou. 
týkajúcu sa uzatvorenia zmlúv medzi Mestom Zlaté Moravce a  JUDr. Ing. Cimrákom 
a medzi Mestom Zlaté Moravce a  pánom Sivčákom  dostal, za odpoveď ďakuje. 



 
 
K bodu 10/ 
Zrušenie bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 198/2011 z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Galaba  -  z poverenia poslancov prečítal nasledovné prehlásenie: 
 
Navrhujeme: 
Na základe nečinnosti primátora a vedenia mesta, ktorí nekonali v súlade s uznesením č. 
198/2011 z 11.-teho zasadnutia mestského zastupiteľstva, zrušiť bod č. 1 v uznesení č. 
198/2011 
(MsZ zrušuje príspevkovú organizáciu mesta – Mestská nemocnica prof.Dr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. Mesto Zlaté Moravce 
ako zriaďovateľ tejto príspevkovej organizácie v zmysle zákona preberá všetky záväzky a 
pohľadávky zrušenej organizácie) 
 
a tým zabezpečiť zachovanie funkčnosti nemocnice po termíne 1.4.2012. 
 
Odôvodnenie: 
Poslanci MsZ v Zlatých Moravciach sú za zachovanie nemocnice a za poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti aj po 1.4.2012. Poslanci mestského zastupiteľstva pokladajú za 
prioritnú úlohu naplnenia svojho mandátu zachovanie činnosti nemocnice v Zlatých 
Moravciach. Obvinenia zo skrytej privatizácie sa nezakladajú na pravde a neexistuje 
žiadny preukázateľný fakt, ktorý by túto skutočnosť potvrdzoval. Poslanci aj touto cestou 
bojujú za ochranu majetku mesta, k čomu sa zaviazali pri sľube poslanca. 
 
Poslanci vnímajú problematiku transformácie v tejto situácii veľmi citlivo. Svoje 
rozhodnutie založili na zvážení postavenia a budúcnosti zamestnancov nemocnice, ale 
predovšetkým na tom, že všetci ich voliči sú potenciálnymi pacientmi. Pri rozhodovaní o 
zachovaní funkčnosti nemocnice musí byť prvoradým záujmom záujem pacienta. 
Poslanci preto nemôžu pripustiť, aby boli občania Zlatých Moraviec zbavený adekvátnej 
dostupnej zdravotnej starostlivosti. 
 
Stanovisko k interpretácii rozhodnutí MsZ: 
 
Ako poslanci mestského zastupiteľstva sa zásadne ohradzujeme proti kampani, ktorá je 
proti nám vedená. Naše spájanie s nekalými praktikami a prirovnávaním ku gorilám 
pokladáme za absolútne neprípustný útok voči právoplatne zvolenému zastupiteľskému 
orgánu. Náš mandát nám dali voliči a len oni majú morálne právo posudzovať našu 
činnosť. 
 
MsZ je právoplatne zvolený orgán, ktorý rozhoduje v zmysle zákonov tejto republiky 
hlasovaním a právoplatnosť rozhodnutia je určená počtom hlasov za a proti. Preto 
vyjadrujeme zásadné odmietavé stanovisko k tomu, aby boli používané vyjadrenia, ktoré 



obviňujú menovite poslancov za ich názor pri hlasovaní. V demokratickej spoločnosti a 
právnom štáte má poslanec právo ale aj povinnosť hlasovať podľa svojho svedomia. 
Pritom za svoje rozhodnutie sa zodpovedá svojim voličom. Každé rozhodnutie voleného 
orgánu je rozhodnutím celého orgánu, či už bol poslanec za alebo proti. Vyjadrenia 
vedenia mesta o tom, že niečo chce úzka skupina poslancov, sú absolútne neprípustné. 
Každé rozhodnutie sa stáva po odsúhlasení hlasovaním rozhodnutím celého MsZ. 
 
Výzva:       My poslanci MsZ v Zlatých Moravciach: 
 
1. vyzývame primátora mesta, aby upokojil situáciu a zvážil ďalšie zotrvanie Michala 
Grujbára vo funkcii povereného riaditeľa, ktorý uvedenú funkciu vykonáva v rozpore so 
Zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. Zároveň žiadame 
primátora o vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa nemocnice a predloženie 
podmienok výberového konania na schválenie Mestskému zastupiteľstvu, 
 
2. vyzývame primátora mesta, aby rešpektoval Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb., §11, čl.4 ,písmeno l - ,,obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach 
života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a 
príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich 
(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a 
schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať 
majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 
 
3. žiadame primátora mesta p. Lednára, aby nepolarizoval spoločnosť a rešpektoval názor 
poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú volenými zástupcami občanov mesta a 
nechal ich vykonávať svoj mandát v zmysle svojho vlastného uváženia. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu11/ 
Vyjadrenie poslancov k Infolistom 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Šepták – sa vyjadril k článku „Prečo chcú gorily do nemocnice“ uverejnený 
v Infolistoch, ktorý je podľa neho dehonestujúci a myslí si, že gorily tam nechcú ísť, lebo 
gorily už tam sú. Ďalej uviedol argumenty, že: 
v článku sa objavuje jeho pôsobenie v roku 2009, kedy bol ako poslanec na zasadnutí 
MsZ uznesením 377/2009 zvolený ako predseda návrhovej komisii a ako predseda 
návrhovej komisii som predkladal všetky body, ktoré boli predmetom programu. To 
znamená, že si nič nevymyslel, ani sám nič nenavrhoval, ale mal plný mandát 



poslaneckého zboru, s tým že na tomto zastupiteľstve bolo prijaté a predložené uznesenie 
– Podmienky výberového konania na strategického investora Mesta Zlaté Moravce za 
účelom realizácie ozdravného a rozvojového projektu pre mestskú nemocnicu, podpísané 
pani primátorkou, kde schvaľovali podmienky výberového konania strategického 
partnera pre nemocnicu a následne bola vytvorená komisia z poslancov. Uviedol, že 
priame podklady k priebehu  pracovnej komisie nemá z dôvodu, že informácia 
o zápisniciach z týchto rokov absentuje. Na 31. zasadnutí MsZ dňa 3.2.2009 mesto 
prerokovalo návrh výberovej komisie na schválenie strategického partnera a schválilo 
strategického partnera Mesta Zlaté Moravce MUDr. Učníka. To čo bolo tvrdené 
v infolistoch, že bolo odsúhlasené neznámemu nájomcovi a takéto neopodstatnené 
tvrdenia, ktoré sú obsahom infolistov sú zavádzajúce a sú samozrejme žalovateľné. Ďalej 
uviedol ako za ním prišiel riaditeľ MUDr. Žák, s tým, že už aj zo zdravotných dôvodov 
nevládal bojovať proti pani primátorke a požiadal  ho o predloženie návrhu na finančný 
príspevok od zriaďovateľa pre mestskú nemocnicu.  Mestská nemocnica v čase január, 
február, marec bola pred kolapsom a pani primátorka odmietla dať akúkoľvek korunu 
nemocnici a nemocnici hrozil zánik. Na základe jeho návrhu poslanci schválili tento 
príspevok aj keď nebol schválený rozpočet, ale v zmysle zákona vo výške 1/12 príspevku 
zriaďovateľa z rozpočtu roku 2008 na každý mesiac. Pani primátorka vetovala toto 
uznesenie, s tým že nasledovné odôvodnila asi  takto: Z dôvodu, že poslanec MsZ  Mgr. 
Pavel Šepták, ktorý návrh predniesol poskytuje právne služby Mestskej nemocnici a teda 
predloženie vyššie uvedeného návrhu evokuje podozrenie z kolízie záujmov menovaného 
poslanca. Na to sedeli s pánom riaditeľom a rozmýšľali ako nemocnicu zachovať , 
zachrániť  a 200 ľudí neprišlo o prácu. Ako poslanec napísal na mesto list adresovaný 
pani primátorke Serafíne Ostrihoňovej, kde v súvislosti s vyjadrením poskytnutia 
finančného prostriedku pre mestskú nemocnicu oslovil pani primátorku, že reaguje na 
vážnu a zložitú situáciu v mestskej nemocnici a zasiela jej nasledovné vyjadrenie, ktoré 
Mgr. Šepták  prečítal a v ktorom sa uvádzalo, že ako poslanec na 31. mimoriadnom  MsZ 
predložil poslanecký návrh na schválenie finančného príspevku, ktorý bol všetkými 
prítomnými poslancami schválený s uznesením MsZ č. 385/2009. Podnetom podania 
návrhu bola žiadosť vedenia mestskej nemocnice vzhľadom k tomu, že zo strany mesta  
nebol poskytnutý finančný príspevok ani na základe opakovaného písomnej žiadosti 
riaditeľa mestskej nemocnice. Uviedol, že záverom bolo, že ako poslanec MsZ a občan 
Zlatých Moraviec, vzhľadom vážnosti situácie odkázanosti mestskej nemocnice na 
zriaďovateľa ako aj bezprostrednú hrozbu súdnych resp. exekučných konaní požiadal 
o urýchlené konanie a zabezpečenie poskytnutia finančného prostriedku pre mestskú 
nemocnicu. Tento boj trval skoro mesiac a primátorka nakoniec príspevok uvoľnila.  
 Ďalej uviedol, že brať jej informácie uvedené v Infolistoch typu jedna pani 
povedala je pre plátok ako Infolisty pre neho veľmi zarážajúce ako aj ďalšie 
dehonestujúce informácie o ňom, ako je to , že sa necháva oslovovať doktorom, čo nie je 
pravda, lebo je o ňom známe, že na tituloch si nepotrpí. Vyjadril sa k písomnosti kde je 
jeho nominácia do správnej rady neziskovej organizácie, že samozrejme nemohol sa tam 
sám nominovať nakoľko tam predsa išiel návrh poslancov. Správna rada bola 
odsúhlasená kde z 18 prítomných poslancov bolo za:15, zdržali sa: 3 a nikto nemal 
žiadnu pripomienku voči jeho osobe, čo sa týka nominácie do správnej rady. 
Na záver uviedol, že kto čítal tie noviny vie o čo ide a samozrejme bude to mať dohru 
a rozmýšľa o žalobe na ochranu osobnosti a  nemajetkovej ujmy.  



  
 
 
K bodu 12/ 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o vyhradení miest na umiestňovanie  
predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR    SR v roku  
2012 na území mesta Zlaté Moravce (mat č.1) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Bc. Mareka Horváta, aby podal bližšie 
informácie k predloženému bodu.  
Bc. Mareka Horváta – uviedol, že na základe zákona ktorý hovorí, že „obec vyhradí 
miesta, na ktorých možno 21 dní pred voľbami umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče 
informácií; vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 
politických strán alebo koalícií“ -  je potrebné prijať všeobecne záväzné nariadenie, 
ktorým sa určia plochy na vylepovanie volebných plagátov a určia sa pravidlá ich 
vylepovania.   Preto bol pripravený tento návrh nariadenia, ktorý tieto plochy a pravidlá 
určuje. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslankyňa Vicianová – podala poslanecký návrh, aby sa do VZN v §3 do bodu 3 
doplnila jedna skruž na ulicu Bernolákovu 
Poslanec Škvarenina – doplnil návrh poslankyne Vicianovej, aby sa v bode 3 upravil 
počet skruží na ul. Sama Chalúpku na 6 a na ul. Bernolákovu, aby sa doplnila jedna.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený doplnený poslanecký návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Klučiar – podal návrh o doplnenie VZN  §3 v bode 3- jednu skruž na 
križovatke ulici Staničnej a ulici 1. Mája, ktorá tam existuje len nie je zapracovaná vo 
VZN. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh poslanca Klučiara 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za celé VZN v znení predložených návrhov 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 



Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh VZN bol schválený. 
 
 
K bodu 13/ 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o nakladaní s nájomnými bytmi s 
osobitným režimom (mat č.2) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu.  
JUDr. Vozárová – uviedla, že predmetný návrh VZN upravujúci nakladanie 
s nájomnými bytmi s osobitným režimom je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie dôvodov, že Mesto Zlaté Moravce má záujem realizovať výstavu bytov 
určených na sociálne bývanie, ktoré budú financované z dotácie Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru Štátneho fondu rozvoja 
bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Zlaté Moravce. 
Podľa  príslušných právnych predpisov je prílohou k žiadosti podanej za účelom 
zabezpečenia výstavby nájomných bytov v meste Zlaté Moravce zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania aj všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré upravuje nakladanie 
s nájomnými bytmi. V zmysle uvedeného je potrebné predložiť predmetný návrh VZN na 
schválenie mestskému zastupiteľstvu.  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Lisý – podal pozmeňujúci návrh a to v § 3 bod 5, že komisia sociálno-
zdravotná a bytová slovo rozhoduje nahradiť slovom odporúča primátorovi a MsZ 
pridelenie bytu. 
Poslanec Petrovič – položil otázku právničke Mesta Zlaté Moravce či musí MsZ 
prideľovať byty. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že podľa jej názoru v tejto veci môže rozhodnúť komisia 
sociálno-zdravotná a bytová a primátor  rozhodnutie podpíše. Uviedla, že na MsZ je ako 
bude znieť konečný text vo VZN. 
Poslanec Boršč – uviedol, že ako člen komisie sociálno-zdravotno  bytovej sa prikláňa 
k názoru poslanca Petroviča, že nie je potrebné, aby MsZ rozhodovalo o prideľovaní 
bytov.  
Poslanec Šepták – podal návrh, aby komisia sociálno-zdravotná a bytová rozhodovala 
o pridelení bytu a následne, aby MsZ  primátor mesta  informoval o pridelených bytoch. 
Poslanec Lisý – uviedol, že komisia sociálno-zdravotná a bytová je poradným orgánom 
MsZ, preto by nemala rozhodovať o pridelení. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh poslanca Lisého 
Za: 4 /Lisý, Chládek, Škvarenina, Tonkovič / 
Proti: 0 
Zdržali sa:11 /Dubajová, Babocká, Hritz, Klučiar, Petrovič, Husár, Šepták, Boršč, 
Vicianová, Záchenský, Madola/ 



Nehlasoval: 1 /Galaba/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh poslanca Šeptáka 
Za: 14 /Dubajová, Babocká, Hritz, Klučiar, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 2 /Lisý, Galaba/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za celé VZN v znení pozmeňujúceho návrhu 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh VZN bol schválený. 
 
 
K bodu14/  
Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce č.12/2011 o poskytovaní dotácií  
z rozpočtu  Mesta Zlaté Moravce (mat č.3) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal prednostu MsÚ, aby podal bližšie informácie 
k predloženému bodu.  
Ing. Jamrich – uviedol, že Mestský úrad dal vyjadrenie, že žiadosti o poskytnutie dotácií 
sa môžu podávať až do 29.2.2012. Avšak uvedený termín je v rozpore s platným VZN 
12/2011, preto mesto vypracovalo Dodatok č. 1 k VZN 12/2011, ktorého predmetom sa 
dopĺňa veta že „Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné predkladať v roku 2012 až do 
29.2.2012.“ 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Tonkovič – podal poslanecký návrh, na zmenu v prílohe č. 1 bod č.4 príloha č. 
6 – rozpočet na príslušný rok. Uvedené odporúčal vynechať, nakoľko organizácie, ktoré 
žiadajú tieto príspevky majú výročné členské schôdze na ktorých sa schvaľuje rozpočet 
neskôr ako je daný termín podania žiadosti. 
  
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený pozmeňujúci návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Prišla poslankyňa Uhrinová. 
Poslanec Galaba – požiadal o vysvetlenie zmien v čl. 1 ods. 2,3,4 



JUDr. Vozárová – uviedla, že na základe skúseností z posledného MsZ, kde bolo 
potrebné akútne pridelenie dotácie, čo nebolo možné ani z primátorskej rezervy, ktorá 
bola viazaná príslušnou komisiou a MsZ. Preto sa do tohto VZN zapracovala úprava, že o 
poskytnutí dotácie rozhoduje MsZ uznesením na základe odporúčania MsR a uznesenia 
príslušnej komisie (uznesenie príslušnej komisie má odporúčajúci charakter a MsZ ním 
nie je viazané). O poskytnutí dotácie z rezervy primátora rozhoduje primátor mesta na 
základe odporúčania príslušnej komisie. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za celé  VZN v znení pozmeňujúceho návrhu 
Za: 15 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, 
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Uhrinová, Záchenský, Madola, Tonkovič/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 / Chládek, Vicianová/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh VZN bol schválený. 
 
 
K bodu15/ 
Návrh novelizácie č.2 VZN č.1//2010 mesta Zlaté Moravce 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 (mat č.4) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Mgr. Hollú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu.  
Mgr. Hollá – uviedla, že uvedená dotácia vyplýva mestu zo zákona 596/2003 Z.z. a je 
potrebné schváliť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté 
Moravce. Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované 
z výnosu dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa 
osobitných predpisov a z  rozpočtu mesta.  Navrhovaná výška dotácie v predkladanej 
novelizácii VZN č. 1/2010 je vypočítaná podľa požiadaviek riaditeľov škôl a školských 
zariadení, je  určená v priemere na 1 dieťa. Dotácie budú prideľované podľa schváleného 
rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 



 
 
K bodu 16/ 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2012 o povinnosti vypracovať povodňové           
plány záchranných prác (mat č.5) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal prednostu MsÚ, aby podal bližšie informácie 
k predloženému bodu.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že účelom tohto nariadenia je stanoviť povinnosť vypracovať 
povodňové plány pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorých objekty 
môžu byť postihnuté povodňou. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 17/ 
Návrh na  schválenie  zámeru  previesť  majetok mesta Zlaté Moravce  (LV č. 5091) 
-  byt   č. 8   (3 – izbový byt,   typ   bytu: B4   o výmere  78,70 m²),   ktorý sa 
nachádzav  bytovom dome  súpisné  číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ 
č. parcely3460/71   (druh   pozemku:    zastavané   plochy   a nádvoria)  pre    Evu   
Dolníkovú, bytom:      Tekovská   č.   3027/49,    953  01   Zlaté   Moravce    z    
dôvodu    hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.6) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Ing. Meskovú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu.  
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Galaba  - navrhol, že  Ing. Mesková sa nemusí vyjadrovať k jednotlivým 
bodom pokiaľ ju niekto nepožiada o vysvetlenie. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 



 
K bodu 18/ 
Návrh  na  schválenie  zámeru  previesť  majetok mesta Zlaté Moravce  (LV č. 5091 
-  byt   č. 1   (3 – izbový byt,   typ   bytu:  A1  o výmere  83,70 m²),   ktorý sa 
nachádzav  bytovom dome  súpisné  číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ 
č. parcely 3460/71 (druh   pozemku:    zastavané   plochy  a nádvoria)  pre  
JaroslavaBucheňa, bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 953 01 Zlaté Moravce  z   dôvodu  
hodného   osobitného zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku  obcí v znení neskorších predpisov (mat č.7) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 19/  
Návrh     na      schválenie     prevodu     majetku   mesta Zlaté Moravce  (LV č. 
5091) 
-  byt   č.  35  /E5/   na   5.  poschodí bytového domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027 
na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  53   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový 
byt), ktorý   sa   nachádza  v    bytovom  dome  súpisné  číslo 3027 na pozemku 
parcely KN registra  „C“   č.  parcely  3460/71 (druh   pozemku:    zastavané   
plochy  a nádvoria) pre   Ľudovíta Chládeka  a manželku MUDr. Danutu 
Chládekovú, bytom:  Tekovská č.  3027/53, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.8) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Ing. Mesková – dodala, že žiadatelia sú s konečnou cenou uzrozumený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 



 
 
K bodu 20/  
Návrh     na      schválenie     prevodu     majetku   mesta Zlaté Moravce  (LV č. 
5091) 
-  byt   č.  36  /F1/ na I. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 55, súpisné 
číslo 3027   na   Ul.   Tekovská,  orientačné  číslo  55   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový   byt),     ktorý    sa    nachádza    v    bytovom  dome    súpisné  
číslo   3027    na pozemku parcely KN registra „C“   č.  parcely  3460/71 (druh   
pozemku:    zastavané plochy    a    nádvoria)    pre    PaedDr.     Ľuboša   Michalíka    
a    manželku   Annu Michalíkovú,    bytom:     Tekovská  č.  3027/55,   953 01   Zlaté 
Moravce   z dôvodu hodného   osobitného    zreteľa    podľa  § 9a   ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.9) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 21/ 
Návrh  na   odpredaj    nehnuteľnosti   vo    vlastníctve   mesta   Zlaté   Moravce   
(LVč. 3453)   -    pozemku   parcely KN registra „C“, číslo parcely 1063/6 (druh 
pozemku: zastavané   plochy  a  nádvoria) o výmere  21 m² pre   Ing.    Ľubomíra   
Candráka   a manželku   Evu    Candrákovú,     bytom:    Hviezdoslavova  4,  953 01  
Zlaté Moravce podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (mat č.10) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 



 
K bodu 22/ 
Návrh   na    schválenie   prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  
(druh pozemku:   zastavané    plochy  a   časti  parcely  KN  registra „C“, číslo 
parcely 887/2 nádvoria)    o     výmere    70 m²,     ktorá   bude     po      odčlenení     
GP  č. 103/2011 predstavovať   parcelu č.  887/39  (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)    pre   Rudolfa  Magušína   a  manželku Janu Magušínovú,  bytom: 
Hviezdoslavova 1782/26,  Zlaté Moravce   z    dôvodu  hodného osobitného  zreteľa 
podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   (mat č.11)  
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 /Galaba/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
   
K bodu23/ 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 115/2011 zo  6.   zasadnutia    Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach   konaného   dňa   23.06.2011 (mat č.12) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu24/ 
Návrh na zrušenie    uznesenia  č. 158/2011   z    8. zasadnutia  Mestského  
zastupiteľstva  v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   22.09.2011 (mat č.13) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 



Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 25/  
Návrh na   schválenie   prenájmu    pozemku  parcely KN registra „C“ č.  753/1 
(druh pozemku:    zastavané    plochy   a    nádvoria)  o  výmere  42 m2 (LV 3453), 
 pozemku parcely    registra „C“      č.  753/2      (druh     pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere  335 m2     (LV 3453)  a   časti   pozemku parcely registra „C“ č. 
3343/2 (druh pozemku:    záhrady)  o výmere 44 m² (LV 3453) → Štefanovi  
Rafaelovi, r. Rafaelovi,  bytom:     Žitavské    nábrežie    690/24,    953  01   Zlaté  
Moravce  z  dôvodu hodného   osobitného  zreteľa     podľa     § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.14) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 26/  
Návrh    na      schválenie     prenájmu   majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  
- schválenie    prenájmu    časti   pozemku   parcely KN registra „E“, č. parcely  
2394/1 (druh    pozemku:   orná     pôda)  o   výmere  153,00  m2   / v lokalite pri 
Hostianskom potoku   v časti    pri    Ul. 1. mája/ →  Karolovi  Hanusovi,  bytom:  
Ul. 1. mája č. 51, 953  01 Zlaté Moravce,     nar.   01.06.1963,   z   dôvodu  hodného  
osobitného  zreteľa podľa  § 9a  ods.  9   písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o  
 majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov (mat č.15) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 



Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 27/  
Návrh    na   schválenie     prenájmu    majetku   mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) 
schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely   KN  registra „C“, č. parcely  
3164/20 (druh    pozemku:    orná       pôda)      o     výmere  203,70  m2   , ktorý sa 
nachádza na Nitrianskej   ulici   v Zlatých Moravciach  →  Marošovi  Gálikovi, 
bytom: Nitrianska  6,    953   01      Zlaté Moravce,      nar.   16.07.1991,   z   dôvodu  
hodného  osobitného  zreteľa    podľa    § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  
Zb.  o   majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov (mat č.16) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 28/  
Návrh      na      schválenie   prenájmu   majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  
- schválenie     prenájmu  časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  
3345/3 (druh pozemku: záhrady)  o výmere  357,40 m2  / v lokalite Žitavské nábrežie 
za pálenicou/   →  Margite  Plhalovej, rod. Skladanej, bytom: Bernolákova  47,  953 
01 Zlaté   Moravce,        nar.   10.06.1952,    z   dôvodu      hodného  osobitného    
zreteľa   podľa   § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   
v znení   neskorších   predpisov (mat č.17) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
K bodu 29/ 
Návrh    na     schválenie  prenájmu   majetku   mesta Zlaté  Moravce (LV č. 3453)  - 
schválenie prenájmu   nebytových  priestorov  o  výmere  40,61 m²,   nachádzajúcich 
sa v budove so súpisným číslom 314 /budova Župného domu/na parcele KN registra 
„C“, číslo  parcely:   658/1  (druh  pozemku:  zastavané  plochy  a  nádvoria)  →  pre 
obchodnú  spoločnosť:   H. K. Gastro s.r.o., sídlo: SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, 
IČO: 36 375 191  z dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.18) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 30/  
Návrh   Dodatku  č. 1   k    Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce 
č. 7/2011  o  podnikateľskej  činnosti a určení času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce (mat č.19) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Ing. Mesková – uviedla, že predmetný návrh Dodatku č. 1 k  VZN  je predkladaný 
mestskému zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, že v rámci interpelácií poslancov na 8. 
zasadnutí MsZ konanom dňa 10.11.2011 odznela požiadavka, aby  prevádzková doba 
v prevádzkarniach - v kasínach a v špecializovaných herniach určených na 
prevádzkovanie  hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických 
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami 
bola upravená tak, ako aj v prevádzkach  poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby 
a síce  nasledovne: 
a)    v  dňoch   pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí  
       od. 06.00 hod. do 24.00 hod., 
b)    v  dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 14 /Dubajová, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Chládek, Šepták, Škvarenina,     
Boršč, Vicianová, Záchenský, Tonkovič, Uhrinová/ 



Proti: 2 /Babocká, Husár/ 
Zdržali sa: 1 /Madola/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 31/  
Návrh  na  odpredaj    pozemkov  vo vlastníctve   mesta   Zlaté   Moravce   (LV č. 1), 
/na   ktorých    sa   nachádzajú   budovy    garáží   vo  vlastníctve   žiadateľov  na  Ul. 
1. mája  v Zlatých Moravciach/   pre:   Maruškovú Máriu  (p. č.   2481/5),     
Tatarku Karola a  manželku  Máriu Tarkovú  (p. č.  2481/6), Hudákovú Alenu  (p. 
č. 2481/7), Šíru     Romana   Mgr.    a   manželku  Adrianu  Šírovú (p. č.  2481/9),  
Pichňu Petra MUDr.  a   manželku     Annu   Pichňovú   Mgr.  (p. č.  2481/10),  
Kociana  Pavla  a   manželku   Ľudmilu   Kocianovú   (p.č. 2481/11),     Demeterovú    
Katarínu   (p.č. 2481/12),  Pavloviča  Jaroslava Ing. (p.č. 2481/13),  Gubova 
Miroslava   a   manželku    Sylviu Gubovú (p. č. 2481/14) podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.20) 
 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Galaba – uviedol, taktickú poznámku, že v návrhu treba opraviť meno Tatarku 
Karola na Tarku Karola. 
Poslanec Chládek – podal návrh na zmenu ceny prevodu a to z 8,30 €/m² na 1 €/m² 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh poslanca Chládeka 
Za: 1 / Chládek/    
Proti: 3 /Babocká, Uhrinová, Petrovič/ 
Zdržali sa: 12 /Husár, Madola, Dubajová, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Šepták, 
Škvarenina,  Boršč, Záchenský, Tonkovič, / 
Nehlasovala: 1  /Vicianová/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh v pôvodnom znení 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, 
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 /Chládek/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 32/  
a)   N á v r h    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 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Hviezdoslavovej   ul. v Zlatých Moravciach   -  



pozemok   parcelu    KN registra „C“, č. parcely 1364/1  o výmere  1 485  m² (druh 
pozemku: zastavané    plochy   a   nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa    
katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté  
Moravce na LV č. 3453 /na   ktorej sa    nachádza     mestská     stavba   bez  
súpisného čísla  –  nefunkčná  výmenníková stanica,   elektrické  prípojky 
k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV  a DM – drogérie a kanalizačná 
prípojka /    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)  N á v r h     na    schválenie     podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže prevodu   
majetku vo  vlastníctve mesta   Zlaté Moravce   -   pozemok  parcely  KN registra 
„C“, č. parcely 1364/1   o  výmere  1 485  m²    (druh    pozemku:    zastavané   
plochy  a nádvoria)    /na ktorej    sa   nachádza    mestská     stavba    bez  súpisného  
čísla   –  nefunkčná výmenníková  stanica, elektrické  prípojky  k prevádzke  pani    
Zachariašovej, OD TEKOV a DM   –   drogérie a kanalizačná prípojka/ zapísanej  
v    KN     SR,     správa    katastra   Zlaté    Moravce,  okres     Zlaté  Moravce, obec    
Zlaté    Moravce,   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 
(mat č.21) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Ing. Mesková – podala bližšie informácie k predloženému bodu a uviedla, že materiál je 
naozaj rozsiahli, takže pokiaľ bude mať niekto nejaké otázky, rada odpovie. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Škvarenina – podal poslanecký návrh, aby v Kúpnej zmluve v čl. 4 v bode 1  
bolo v znení: Predávajúci upozorňuje, že na pozemku, ktorý je predmetom prevodu  
vlastníckeho práva /parcela KN  registra „C“, číslo parcely 1364/1/ sa nachádza 
mestská stavba bez súpisného čísla  –  nefunkčná  výmenníková stanica, ktorú  
sa kupujúci zaväzuje zbúrať, zhodnotiť, zlegalizovať na vlastné náklady a v zemi 
vedené nefunkčné teplovodné potrubie. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 16 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 /Klučiar/ 
Nehlasoval: 1 / Lisý/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Chládek – uviedol, že v tom prípade by sa mal upraviť v Kúpnej tiež  
čl. 6 ods.9, ktorý by mal znieť: Kupujúci sa zaväzuje zbúrať, zhodnotiť, zlegalizovať 
mestskú stavbu bez súpisného čísla  –  nefunkčnú  výmenníkovú stanicu na vlastné 
náklady do 6 mesiacov od povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetnej parcele 
/parcela KN registra „C“, číslo parcely 1364/1/. Pre prípad porušenia tejto zmluvnej 
povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 10 000,-€ (desaťtisíc 



eur), ktorú je povinný zaplatiť kupujúci predávajúcemu  do 15 dní od porušenia  
dohodnutej  zmluvnej povinnosti,  odstrániť vyššie uvedenú stavbu bez súpisného čísla  -  
nefunkčnú výmenníkovú stanicu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh 
Za: 15 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Lisý, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 /Klučiar, Vicianová/ 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh v znení pozmeňujúcich návrhov 
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 33/  
a)  Návrh    na    schválenie    spôsobu   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného 
majetku Mesta   Zlaté    Moravce  (LV č. 3453) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  -  schválenie  zámeru 
previesť  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých 
Moravciach  -    pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely 1364/2 o výmere  189  
m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  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)  Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  pozemok parcely KN 
registra „C“, č. parcely 1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   
obcí  v znení neskorších predpisov (mat č.22) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 



 
 
K bodu 34/  
Návrh na schválenie úpravy názvu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Zlaté Moravce (mat č.23) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Ing. Košúta o bližšie informácie k bodu 
rokovania. 
Ing. Košút – uviedol, že predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie z dôvodu, že je potrebné zabezpečiť správnu formuláciu uznesenia týkajúceho 
sa predmetného strednodobého strategického dokumentu upravujúceho hospodársky 
a sociálny rozvoj mesta. V pôvodnom uznesení sa uvedený dokument nepresne označuje 
ako „plán“ nie „program“. Na základe uvedeného je potrebné prijať navrhovanú zmenu. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 35/ 
Návrh na 1. Úpravu programového rozpočtu na rok 2012 Mesta Zlaté Moravce 
(mat č.24) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Ing. Jamricha o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 
Ing. Jamrich – uviedol, že k 1. januáru 2012 vznikla fúziou z dvoch mestských 
podnikov: Mestského kultúrneho strediska a Správy športových zariadení  jedna 
príspevková organizácia: Mestské stredisko kultúry a športu  p. o.  
Z tohto dôvodu navrhujeme schválený rozpočet na rok 2012 upraviť v textovej forme tak, 
aby sa text zhodoval so zriaďovacou listinou príspevkovej organizácie. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 



 
K bodu 36/ 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu 
p.o. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.25) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Bc. Kereša, povereného riadením Mestského 
strediska kultúry a športu o bližšie informácie k predloženému návrhu. 
Bc. Kereš  –  uviedol,  že  pre rok 2012 naplánovali výdavky na prevádzku Mestského 
strediska kultúry a športu, Knižnice a Kina a na realizáciu tradičných podujatí 
celomestského charakteru vo výške 192 400,- Eur, výdavky na šport vo výške 195 000,- 
Eur spolu náklady na celú prevádzku vo výške 387 400,- Eur. 
Z toho dotácia na prevádzku 306 300,- Eur vlastné príjmy  81 100,- Eur. 
Poslanec Škvarenina –uviedol, že všetky rozpočty mestských podnikov boli na rokovaní 
finančnej komisie, kde boli odporučené a schválené. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 37/ 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Službyt m.p. na rok 2012 s výhľadom 
na roky 2013 a 2014 (mat č.26) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Mgr. Sendlaia o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 
Mgr. Sendlai  - uviedol, že tak ako spomínal poslanec Škvarenina ich rozpočet prešiel 
finančnou komisiou, ktorá ho schválila. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 



 
K bodu 38/ 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Technické služby mesta m.p. na rok 
2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.27) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Branislava Vargu o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 
Branislav Varga – uviedol, že programový rozpočet Technických služieb mesta m.p. bol 
schválený a odporučený finančnou komisiou. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 39/  
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestská nemocnica Prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.28) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Ing. Jamricha o bližšie informácie 
k predloženému návrhu nakoľko poverený riaditeľ Mestskej nemocnice je ospravedlnený. 
Ing. Jamrich – uviedol, že nemocnica bude hospodáriť v zmysle schváleného rozpočtu 
mesta Zlaté Moravce na rok 2012. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 40/ 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce m.p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (mat č.29) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal riaditeľa pána Tomajku o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 



Marián Tomajko – uviedol, že s rozpočtom súhlasí a m.p. bude hospodáriť v zmysle 
schváleného rozpočtu 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 41/  
Dodatky k zriaďovacím listinám mestských podnikov Technické služby mesta, 
Záhradnícke služby mesta, Službyt a Mestská nemocnica (mat č.30) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že uvedený materiál je predkladaný na schválenie z dôvodu 
zakotvenia úpravy vzájomného účtovania DPH medzi príspevkovými organizáciami 
a Mestom Zlaté Moravce ako zriaďovateľom a príspevkovými organizáciami navzájom 
do textov zriaďovacím listín týchto príspevkových organizácií, a to podľa platnej 
metodiky vzťahujúcej sa na účtovanie DPH príspevkových organizácií. Návrhy dodatkov 
k zriaďovacím listinám príspevkových organizácií Záhradnícke služby, Technické služby 
a Službyt obsahujú aj ustanovenie upravujúce  štatutárneho zástupcu, nakoľko v súčasne 
platných zriaďovacích listinách týchto organizácií figurujú konkrétne mená ich 
riaditeľov, vo väčšine prípadov bývalých. Z uvedeného dôvodu je potrebné zakotviť do 
zriaďovacích listín všeobecnú formuláciu, ktorá uvádza, že štatutárnym zástupcom 
príspevkovej organizácie je riaditeľ bez uvedenia konkrétneho mena. V prípade Mestskej 
nemocnice bola táto nezrovnalosť odstránená Dodatkom č. 2 schváleným mestským 
zastupiteľstvom dňa 22.9.2011. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
 
 
 
 
 



K bodu 42/ 
Návrh na  zadanie pre územný plán Mesta Zlaté Moravce (mat č.31) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Bc. Nociara o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 

Bc. Nociar – uviedol, zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré 
treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii a podrobné požiadavky na 
formu, rozsah a obsah spracovania ÚPN. Po obdržaní stanovísk obstarávateľ v spolupráci 
so spracovateľom vypracoval vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu zadania 
pre ÚPN, pripomienky boli zapracované do návrhu zadania. Postup jeho obstarávania 
a prerokovania sú v súlade s príslušnými predpismi stavebného zákona. Stanovisko KSÚ 
v Nitre je prílohou materiálu. Po schválení zadania bude v ďalšom kroku spracovaný 
koncept územného plánu mesta Zlaté Moravce, v ktorom budú riešené všetky 
pripomienky dané k prípravným prácam a k zadaniu pre ÚPN.  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 43/ 
Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu                                                
dokumentáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.    
Rozvoja SR (mat č.32) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Ing. Košúta o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 
Ing. Košút – uviedol, že predmetný návrh je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie z dôvodu, že tento záväzok je jednou z povinných príloh žiadosti o dotáciu na 
spracovanie  územnoplánovacej dokumentácie obcí. Zároveň uznesenie s týmto 
záväzkom nesmie byť staršie ako tri mesiace. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 



K bodu 44/ 
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – ZSE Distribúcia, a.s. 
(IBV- Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat č.33) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal JUDr. Vozárovú o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 

JUDr. Vozárová uviedla, že predmetný návrh je predkladaný Mestskému 
zastupiteľstvu ako ďalší krok, ktorý nadväzuje na predošlé uznesenia mestského 
zastupiteľstva týkajúce sa projektu IBV – Mlynský potok. Návrh Zmluvy medzi Mestom 
Zlaté Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., ako 
budúcim oprávneným je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie v súvislosti 
s konaním pre vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty elektroenergetických 
zariadení potrebných pre pripojenie stavby IBV Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa 
k distribučnej elektrickej sústave. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 45/  
Návrh na doplnenie člena Komisie dopravy a miestnych komunikácií pri MsZ  
v Zlatých Moravciach (mat č.34) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Bc. Nociara o bližšie informácie 
k predloženému návrhu. 

Bc. Nociar – uviedol, že zvolený člen z radov odborníkov – Michal Adamec st. – 
podal písomnú žiadosť dňa  25. 03. 2011o vzdaní sa člena Komisie dopravy a miestnych 
komunikácií. Od uvedeného dátumu už nie je členom tejto komisie. Komisia dopravy 
a miestnych komunikácií na svojom 8. zasadnutí, konanom dňa 25. 01. 2012, prerokovala 
žiadosť Občianskeho výboru č. 5 mestskej časti Chyzerovce a uznesením č. 72/2012 
odporúča MR a MsZ prerokovať a schváliť za člena Komisie dopravy a miestnych 
komunikácií Viliama Tonkoviča. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



K bodu 46/ 
Informácia o zmene  sekretára komisii obrany, verejného poriadku a CO (mat č.35) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Ing. Jamricha o bližšie informácie k uvedenému 
bodu. 
Ing. Jamrich – uviedol, že sekretára v komisii obrany, verejného poriadku a CO 
vykonával  Mgr. Ivan Hritz. Nakoľko ten už na Mestskom úrade nepracuje a jeho 
nástupcom sa stal PhDr. Marián Takáč, je potrebné spraviť zmenu sekretára tejto 
komisie. 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu MsZ zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 47/ 
Informácia o zmene  sekretára komisie finančnej 
 
Primátor mesta - požiadal Ing. Jamricha o bližšie informácie k uvedenému bodu. 
Ing. Jamrich – uviedol, že sekretára v komisii finančnej vykonávala Ing. Struhárová  
Nakoľko Ing. Struhárová už na Mestskom úrade nepracuje a jej nástupcom sa stala Ing. 
Mamráková, je potrebné spraviť zmenu sekretára tejto komisie. 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu MsZ zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 48/ 
Súhlas mesta Zlaté Moravce k zaradeniu súkromnej materskej školy – Little  
treasures do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR (mat č.36) 
 
Primátor mesta - uviedol, že Mestská rada odporučila tento bod na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej požiadal Mgr. Hollú o bližšie informácie k bodu 
rokovania. 
Mgr. Hollá – uviedla, že na MsZ v minulosti spoločnosť ESAM s.r.o., podala žiadosť 
o vydanie súhlasu mesta Zlaté Moravce k  zaradeniu Súkromnej bilingválnej materskej 
školy – Little treasures  do siete  škôl MŠVVaŠ SR, čo bolo aj schválené. Po vyjadrení 
MŠVVaŠ SR  súkromná materská škola nemôže mať v názve slovo “bilingválne“, z toho 
dôvodu žiada spoločnosť ESAM,s.r.o. o vyjadrenie súhlasu k zriadeniu súkromnej 
materskej školy ešte raz. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Primátor mesta - dal hlasovať za predložený návrh  
Za: 17 /Dubajová, Babocká, Galaba, Hritz, Klučiar, Lisý, Petrovič, Husár, Chládek,  
             Šepták, Škvarenina, Boršč, Vicianová, Záchenský, Madola, Tonkovič, Uhrinová/ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 



K bodu 49/  
Vystúpenia občanov 
 
Primátor mesta – vyzval občanov, ktorí majú záujem vystúpiť pre Mestským 
zastupiteľstvom a udelil im slovo.  
Vystúpili nasledovný občania: Pán Mihalko, pani Mihalková, pani Jahnová a ďalší, 
všetci vyjadrili nespokojnosť, obavy a námietky voči výstavbe na Ďatelinisku. 
Pán Mihalko požiadal za všetkých prítomných občanov z Ďateliniska, aby primátor 
pozastavil stavbu na tomto území pretože: 

- neboli oslovení občania a susedia v bezprostrednej blízkosti  
- stavba je označená ako dočasná (čo sa mu zdá smiešne) 
- stavba je načierno, pretože v platnom ÚPN je táto časť označená ako občianska 

vybavenosť 
- bez povolenia rozpílili cestu a nezahádzali to, včera na to nabehol a skoro si 

odtrhol nápravu na aute 
Vyzval poslancov, aby zakročili, lebo oni nemusia strpieť to čo oni. Vyjadril sa, že 
poslanci by mali hájiť ich záujmy, lebo sú platený z ich daní. 
Uviedol, že podajú kolektívne trestné oznámenie na mesta aj na investora 
Pán Fabiš – uviedol, že pozemky na území Ďateliniska sú jeho vlastníctvom, ktoré mu 
bolo prinavrátené , pretože za komunistov boli jeho rodine vyvlastnené. Z toho vyplýva, 
že stavajú na jeho pozemku bez súhlasu. 
Pani Jahnová -  opäť požiadala primátora o pozastavenie stavby a vyjadrila svoj 
i svojich susedov názor na uvedenú stavbu k čomu vznikla petícia, ktorá bola zaslaná na 
Mestský úrad, ku ktorej žiadala vyjadrenie. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že petícia bola prijatá a preskúmaná či je v súlade so 
zákonom o petičnom práve a zistila, že bude musieť žiadať z ich strany o doplnenie 
náležitostí zo zákona. Ďalej dodala, že od Mesta Zlaté Moravce pôjde vyjadrenie k tejto 
veci a samozrejme bude konať v zákonom stanovenej lehote. 
Pán Jamrich Jozef – občan Zlatých Moraviec, ktorý býva na Priemyselnej ulici, 
upozornil na skutočne katastrofálny stav tejto ulice, ktorá je neosvetlená, bez chodníkov 
a v zlom stave.  Požiadal o čo najskoršie riešenie tejto situácie. Požiadal vyjadrenie 
k tejto situácii vedenie mesta. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že v roku 2011 táto vec na komisii dopravy uvedená vec bola 
prerokovávaná a riešenie je zapracované v konkrétnych číslach vo financiách rozpočtu 
2012 na projektové dokumentácie na chodník, projektová dokumentácia na osvetlenie. 
Uviedol, že sa musí rátať s tým, že sa budú pasovať s majetkovým vysporiadaním. Prvý 
stupeň čiže projektové dokumentácie bez ktorých sa nepohneme sú zahrnuté v rozpočte. 
Primátor mesta – k uvedenému dodal, že aj cesta je na súkromných pozemkoch, takže 
naozaj to bude komplikované, ale ubezpečil, že mesto spraví všetko čo sa dá v tejto veci. 
Pán Šíma – reagoval na občanov z Ďateliniska a uviedol, že chcú vybudovať tiché 
bývanie. Čo sa týka majetkových vecí sa vyjadril, že pozemky boli riadne kúpené a majú 
podklady, že to vlastníctvo je čisté,  nie je zaťažené a nemá s parcelami občanov nič 
spoločného. Uviedol, že s výstavbou by neboli začali, keby nemali súhlas a povolenie 
Mesta Zlaté Moravce. Na základe toho bolo robený proces územného konania, 
stavebného konania verejnou vyhláškou, ktorá zabezpečuje vyvesenie na tabuli a prístup 
30 dní k tomuto rozhodnutiu. Chápe občanov z jednej strany, lebo rozbitie takého kolosu 



ako bola škôlka je trápenie a vieme aké nezhody vznikajú keď sused len šopku rozoberá, 
to berie, ale za to aj búracie povolenie hovorí o tom, že keď vznikne škoda majú 
povinnosť oprávnenú škodu nahradiť, čo sa týka Stavebného zákona jedinú literu 
neporušili. Uviedol, že nejaký problém nastal v tom, že mesto dvomi rokmi vydalo bez 
námietok stavbu „Bytový dom“ na základe čoho investor dal veľké peniaze do 
projektovej prípravy, samozrejme chápe postup Stavebného úradu, ktorý nezrovnalosti 
našiel a to, že v ÚPN je napísané základná občianska vybavenosť a vyššia občianska 
vybavenosť. V tejto veci zákonne môže konať Krajský stavebný úrad, čiže ani mesto 
nemôže konať tak ako teraz, že nám bráni v rozkopávke čiže koná protizákonne.  
Na záver dodal, že na všetko je povolenie a čakajú na rozhodnutie Krajského stavebného 
úradu. Spôsobenú škodu v prípade nezákonného rozhodnutia bude majiteľ firmy 
vymáhať.  
Prednosta MsÚ – uviedol, že stanovisko mesta bolo už odprezentované niekoľkokrát aj 
v médiách, ktoré poznajú občania aj  zhotoviteľ diela a hneď ako vedenie mesta dostalo 
petíciu, všetky kroky v tejto veci boli pozastavené a dalo sa preveriť či je postup nášho 
Stavebného úradu v zákone, bolo nám oznámené, že Stavebný úrad, ktorý vykonáva 
prenesený výkon štátnej správy v samospráve, stavebný úrad dokonca vykonáva aj 
stavebný štátny dohľad a skonštatoval, že sú veci v poriadku. Uviedol, že vedeniu mesta 
sa to tiež nezdá, preto pokiaľ Krajský stavebný úrad rozhodne, že stavebné povolenie 
bolo protizákonné tak mesto sa s tým stotožní a rozhodnutie bude rešpektovať. Mesto už 
teraz pozastavilo všetky kroky v uvedenej stavbe, na základe petície a rozhodnúť teraz 
musí Krajský stavebný úrad.. 
Primátor mesta  - uviedol, že svoje stanovisko tiež už niekoľkokrát uviedol a je na 
strane občanov a ak Krajský stavebný úrad rozhodne, že Spoločný stavený úrad rozhodol 
protizákonne bude z toho vyvodzovať aj personálne dôsledky.  
 
 
K bodu 50/ 
Rôzne 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu.  
K uvedenému bodu  nikto nevystúpil. 
 
 
K bodu 51/ 
Diskusia 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 
K uvedenému bodu sa nikto nevyjadroval. 
Poslanec Škvarenina – hneď na úvod v mene Múzea historických budov pozval do OC 
Galérie Mlyny kde je najväčšia výstava modelov hradov, zámkov, kaštieľov a prvkov 
ľudovej architektúry. Na záver dodal, že výstava potrvá do 4.3.2012. 
Poslanec Galaba – v rámci diskusii uviedol, pripomienky k Infolistom, ktoré sú štvané 
proti občanom, poslancom tohto mesta sú popuristické voči primátorovi mesta, voči 
ľuďom. Upozornil a opýtal sa na to, že akým spôsobom sa dostali fotografie poslancov 
MsZ do anonymného plátku Infolistov, ktoré vyhotovovala pani Rosinská pre účely 



vyrobenia vývesnej tabule MsZ. 
Primátor mesta – k  pripomienke poslanca Galabu uviedol, že nerozumie tomu ako má  
vedieť, akým spôsobom sa fotky dostali do týchto novín. Nerozumie, prečo ho stále 
niekto spája s Infolistami. 
Ľubomíra Rosinská – k tejto téme uviedla, že fotky poslancov MsZ sú vyvesené na 
tabuli v priestoroch MsÚ, kde si ich môže ktokoľvek a kedykoľvek odfotiť. 
Poslanec Galaba – uviedol, že ďakuje za odpoveď, ale on tomu neverí. 
Poslanec Galaba – uviedol, že dostal informácie, že na sociálnej sieti facebook v profile 
pána primátora sa objavil protištvací plagát namierený proti strane SMER, o ktorom 
možno ani nevie nakoľko je bežné, že takéto stránky obsluhuje  vybraný tím ľudí, ale 
upozorňuje ho na to, lebo títo ľudia škodia nielen strane SMER, ale aj samotnému 
primátorovi.  
Primátor mesta – reagoval, že vôbec netuší, odkiaľ sa takýto leták zobral.. Ďalej 
uviedol, že mu to pripadá tak, že obsah je skôr namierený proti nemu, ako proti strane 
SMER.  Ďalej uviedol, že by bol blázon, keby také čosi zverejnil a po prvýkrát to vidí, 
hoci je tam podpísaný a je zrejmé, že ho  niekto chce zdiskreditovať. 
Poslanec Galaba – uviedol, že netvrdí to, že to zavesil na internet on, ale ľudia, ktorí sa 
mu o stránku starajú. 
Primátor mesta – uviedol ešte raz, že o tomto plagáte nič nevie a myslí si, že to je práca 
ľudí, ktorí chcú poškodiť jeho osobe. 
Poslanec Boršč – sa vyjadril k príspevku, ktorý je na prvej strane Infolistov v tom 
zmysle, že uvedené informácie nie sú pravdivé, lebo poslanec Galaba v čase jednania 
nebol predseda klubu, nakoľko vedúcim klubu bol a je on. Uviedol, že jednaní sa 
zúčastnil a informácie, ktoré sú uvedené v článku nie sú pravdivé. 
Poslanec Husár – sa vyjadril k článku z plátku INFO „ Zlatomoravecké gorily – kde sa 
podľa neho uvádzajú nepravdivé informácie Uviedol, že Požitavská akadémia nie je 
súkromná spoločnosť, ale občianske združenie, že riaditeľom Požitavskej akadémie nie 
poslanec Galaba, ale on a nemá z toho žiadny prínos a robí to ako dobrovoľník, že mladí 
futbalisti neplatia vysoký príspevok. Uviedol, že výška príspevku je 100€ na rok v čom je 
zahrnutá cesta, občerstvenie a mnohé iné režijné veci. Ako príklad uviedol mesto Levice 
kde príspevok mladých športovcov je 20€ na mesiac (240€ na rok) plus sa skladajú na 
cesty. Ďalej uviedol, že nie je pravda, že Požitavská akadémia dostala príspevok 100 000 
€, veď sám pán primátor najlepšie vie, že akú čiastku dotácie z tejto sumy bola posunutá. 
Uviedol, že by mali spolu nájsť riešenie  a ohradiť sa voči týmto nepravdám, ktoré 
uverejnili tieto noviny. 
Poslanec Chládek – uviedol, na adresu pána primátora, že sa tvári, že s Infolistami nič 
nemá. Vydavateľom do septembra minulého roka bol pán Grujbár, ktorého on sám 
dosadil za riaditeľa. Súčasným konateľom je pán Bush, ktorý tu niekoľko krát na MsZ 
robil videozáznam a ako vieme pred dvomi týždňami organizoval míting Goríl, na 
ktorom sa zúčastnil a vystúpil aj primátor. Ďalej uviedol, že na základe činov a krokov, 
ktoré tu vedome primátor trpí, že vyhrotené vzťahy medzi vedením mesta a pánom 
Grujbárom proti poslancom MsZ živené Infolistami, robia medvediu službu v rámci 
celého kraja pre ľudí, ktorí pred voľbami potrebujú poznať tie najčernejšie informácie 
o strane SMER. Uviedol, že vďaka tomu, že ako kandidát strany SMER sa stal 
primátorom a preto ho vyzval, aby čím skôr spravil niečo, čo zastaví kroky útočiace na 
SMER a poslancov MsZ. 



 
 
K bodu 52/ 
Interpelácie poslancov  
 
Primátor mesta – uviedol, že žiada poslancov o predloženie interpelácií. 
 
Poslanec Galaba –  uviedol, že na poslednom MsZ interpeloval vedenie mesta aj keď si 
uvedomuje, že neuplynulo ešte 30 dní, ale dnes sa situácia opakuje a vidí to tak, že  
niektorí vedúci a riaditelia si plnia povinnosti a niektorí si robia čo chcú.  
Primátor mesta  - uviedol, že momentálne je obdobie kedy je veľmi veľa ľudí chorých, 
preto možno nie sú a neboli prítomní všetci, ale vždy na MsZ sa nachádza zástupca, ktorý 
sa vyjadrí a vysvetlí pripomienky k bodom rokovania. 
Prednostu MsÚ   - vymenoval všetkých ktorí boli na minulom MsZ aj na dnešnom. Ďalej 
uviedol, že na interpeláciu odpovie. 
Poslanec Galaba – argumentoval tým, že pán Grujbár síce na minulom MsZ bol, ale 
počas priebehu odišiel a dnes ani neprišiel. 
Prednostu MsÚ -  opýtal sa ho, že nakoľko je oficiálnym hovorcom Mesta Zlaté 
Moravce, chcel by vedieť aké kritéria sú stanovené pre riaditeľov m. p. a pracovníkov 
MsÚ, kedy a ktorí sa môžu vyjadrovať pred médiami. Uviedol, že pýta sa preto, lebo má 
informácie, že jeden riaditeľ mestského podniku sa môže vyjadrovať a ostatní sa nemôžu.  
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že od 1.1.2012 sa vzdal odmeny za túto činnosť, čiže  od 
začiatku roka vykonáva hovorcu bez nároku na akúkoľvek odmenu. Ďalej uviedol, že 
s médiami komunikuje dosť aj elektronickou formou a pokiaľ mu príde odborná otázka, 
na ktorú nevie odpoveď, požiada o jej pripravenie kompetentnú osobu. Osobné stretnutia 
s médiami vybavuje primátor pokiaľ nepoverí vybavením jeho osobu. Mnoho krát pokiaľ 
sú to odborné veci sa pri priamej komunikácii vyjadrujú aj zamestnanci mesta ako tomu 
bolo aj tento týždeň v prípade Ďateliniska, kedy podal informácie pán Jedlovský a pán 
Balko, čiže kritéria a pravidlá  sú postavené tak, že pokiaľ neviem odpovedať požiadam 
pracovníka toho úseku.  
 
Primátora mesta – požiadal o informáciu či je pravda, že má zriadenú funkciu asistenta 
primátora, kto je tá osoba a aká je pracovná náplň tejto pozície. 
 
Primátor mesta – potvrdil informáciu a uviedol, že jeho asistentom je pán Grujbár 
a pracovná náplň spočíva v zastúpení jeho osoby tam kde nestíha. Na záver dodal, že toto 
vykonáva bezplatne. 
 
 
Poslanec Šepták – interpeloval 
Pána Grujbára  na decembrovom MsZ interpeloval vedenie nemocnice, kde  žiadal 
o písomné zdôvodnenie potreby vystavenia objednávok firme Eagle, s.r.o. na statický 
posudok na budovu nultého skladu, zameranie objemovej budovy nultého skladu, projekt 
riešenia statickej dopravy a vyčlenenie parkovacích státí na plochách v nemocnici 
a následnú fakturáciu s duplicitným DPH a faktúru na zameranie a analýzu statickej 



dopravy a vyčlenenie parkovacích státí. Uviedol, že na uvedenú interpeláciu do dnešného 
MsZ odpoveď nedostal.  
Vedenie mesta  - uviedol, že na minulom MsZ pochopil, že do budúceho MsZ dostane 
doklad o tom, že Michal Grujbár ukončil svoju činnosť ako štatutár firmy Profinity 
invest, ale napriek tomu je do dnešného dňa zapísaný ako štatutár Profinity invest 
a naďalej zastáva funkciu povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, čo je v rozpore so 
zákonom. Vedenie mesta zatiaľ s tým nič nespravilo, preto interpeluje vedenie mesta, že 
aké opatrenia v tejto veci urobilo, alebo do budúcna urobí. Z odpovedi, ktorú dostal 
písomne zo strany mesta v tejto veci vyplynulo, že Mesto žiadne opatrenia neprijalo. 
Pána Grujbára  -  uviedol, že už raz  na decembrovom MsZ interpeloval vo veci, že aké 
právne služby boli poskytnuté a v čom spočívali právne poradenstvo advokátskej 
kancelárie JUDr. Cimráka a akým spôsobom mu boli finančné prostriedky uhradené. Ide 
o dve objednávky a to hneď na druhý deň jeho nástupu v hodnote 1000 € - objednávky sú 
zverejnené stále na webovej stránke. Na interpelácie, ktoré uviedol 2.2.2012 čaká 
písomnú odpoveď v lehote 30 dní. 
Prednostu MsÚ -  požiadal o predloženie všetkých mimopracovných dohôd, ktoré má 
mesto a príspevkové organizácie podpísané a uzatvorené s osobami, ktoré nie sú 
v pracovnoprávnom pomere, ale vykonávajú inú pracovnú činnosť. Ďalej požiadal 
o predloženie všetkých objednávok na služby vrátane mesta a mestských podnikov, teda 
nielen dohody, ale aj objednávky, pretože na internete už nie sú zverejňované takéto 
objednávky. Ďalej požiadal v písomnej forme výšku všetkých udelených odmien 
riaditeľom a poverených riaditeľom mestských podnikov.  
 
JUDr. Vozárová – sa vyjadrila k zverejňovaniu faktúr a objednávok podľa od 1. Januára 
tohto roka platí novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá stanovuje 
zverejňovanie objednávok a faktúr v štruktúrovanej forme, nemusia byť naskenované.  
 
Poslanec Chládek –interpeloval 
Prednostu MsÚ – uviedol, že už niekoľkokrát Ing. Jamrich jemu osobne sľúbil, že 
zabezpečí spustenie novej internetovej stránky  Mesta Zlaté Moravce, čo doposiaľ nebolo 
naplnené. Nerozumie prečo aj napriek tomu, že už skoro rok sa sľubuje spustenie zatiaľ 
žiadne výsledky nevidíme.  
Pána Vargu – uviedol, že každoročne sa opakuje situácia po zime v meste, keď posypový 
materiál, ktorý sa používa na zľadovatelé chodníky a cesty sa dlhodobo nevie odstrániť. 
Preto apeloval na povereného riaditeľa Technických služieb, aby toto bolo čím skôr 
odstránené z našich komunikácii a chodníkov. 
 
Prednosta MsÚ – sa vyjadril k interpelácii, týkajúcej sa webovej stránky mesta. Uviedol, 
že vytvorenie novej stránky stojí v dnešnej dobe cca 3000 € a nakoľko sa snažíme ušetriť 
kde sa dá, túto vec som nechcel urobiť. Preto v tejto veci bol oslovený pán poslanec 
Škvarenina, ktorý má skúsenosti a znalosti v tejto oblasti. Následne požiadal o informácie 
Ing.  Škvareninu. 
Poslanec Škvarenina – uviedol dôvody nespustenia sľúbenej novej internetovej stránky. 
Dôvodom bolo, že pred Vianocami mu odišiel notebook v ktorom mal okrem 
súkromných aj všetky pracovné veci, ktoré nie všetky boli zálohované. Ďalej uviedol, že 
testovacia stránka, ktorá  bola vytvorená je stále aktívna, ale s ľútosťou musí povedať, že 



o finálnu verziu tejto stránky prišiel pri strate funkčnosti notebooku. Sľúbil, že na tejto 
veci popracuje a bude sa snažiť o čo najskorší termín, ktorý nevedel v tom momente 
stanoviť. 
Prednosta MsÚ – sa vyjadril, že na interpeláciu odpovedia aj písomne. 
 
 
K bodu 53/ 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
Poslanec Petrovič – uviedol, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom 
rokovania z 13. MsZ  konaného dňa 23. 02. 2012  boli premietané a postupne 
schvaľované Mestským zastupiteľstvom. 
 
 

Uznesenie č. 244/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 13.zasadnutí MZ 
konanom dňa 23.02.2012 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
                             

 
Uznesenie č. 245 /2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice a 



b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca PaedDr. Dušana Husára a p. poslanca Jozefa 
Tonkoviča 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 

 
Uznesenie č. 246 /2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča,  za členov: p. 
poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 247/2012 
z   13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  
Zrušenie bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 198/2011 z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  zrušenie bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 198/2011 z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011, ktorého výkon bol pozastavený primátorom 
mesta a ktoré bolo následne potvrdené  mestským zastupiteľstvom dňa 02.02.2012 



 
z r u š u j e 
bod 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 198/2011 z 11. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo na základe 
poslaneckého návrhu zrušenie príspevkovej organizácie mesta – Mestskej nemocnice 
prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, IČO: 17336015 ku dňu 31.03.2012 
a prebratie všetkých záväzkov a pohľadávok zrušenej organizácie Mestom Zlaté Moravce 
ako zriaďovateľom tejto príspevkovej organizácie 

 
 
 

V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 

Uznesenie č. 248/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
 

Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2012 o vyhradení miest na umiestňovanie 
predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR SR v roku 2012 
na území mesta Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2012 o vyhradení miest na umiestňovanie 
predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR SR v roku 2012 na 
území mesta Zlaté Moravce. 
 s c h v a ľ u j e    
VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2012 o vyhradení miest na umiestňovanie predvolebných 
plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do NR SR v roku 2012 na území mesta 
Zlaté Moravce v znení schválených pozmeňujúcich návrhov 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uznesenie č. 249 /2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh  VZN č. 2/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným režimom  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 2/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným režimom  
s c h v a ľ u j e 
VZN č. 2/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným režimom v znení 
schválených pozmeňujúcich návrhov 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 

Uznesenie č. 250/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh  k Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č.  
12/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
Návrh  k Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 
12/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 12/2011 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce v znení schválených pozmeňujúcich 
návrhov 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 251 /2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh novelizácie č. 2  VZN č. 1/2010 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 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh novelizácie č. 2  VZN č. 1/2010 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 c h v a ľ u j e 
novelizáciu č.2 VZN č. 1/2010 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 Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
Uznesenie č. 252/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

Návrh VZN  č. 3/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
Návrh VZN  č. 3/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 
s c h v a ľ u j e 
VZN  č. 3/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 
 

Uznesenie č. 253/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
 
 

Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ulici  v  Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV č. 5091),  konkrétne: 
 byt   č. 8  (3 – izbový byt, typ bytu: B4 o výmere  78,70 m²) 

pre  Evu Dolníkovú, rod.  Sádovskú, nar.  07.04.1959  
bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 953 01 Zlaté Moravce 



z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ul. v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
 byt   č. 8  (3 – izbový byt, typ bytu: B4 o výmere  78,70 m²,  ktorý sa nachádza vo 

vchode č. 49 bytového domu  na  IV.  nadzemnom podlaží) 
pre  Evu Dolníkovú, rod. Sádovskú,   nar.  07.04.1959  

bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 953 01 Zlaté Moravce,  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   finančná  zábezpeka  pri výstavbe bytu     
-   užívateľka   bytu 
 
 
s c h v a ľ u j e 
zámer  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  Tekovskej ul. v Zlatých 
Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku  parcely 
KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
 byt   č. 8  (3 – izbový byt, typ bytu: B4 o výmere  78,70 m²,  ktorý sa nachádza vo 

vchode č. 49 bytového domu  na  IV.  nadzemnom podlaží) 
pre  Evu Dolníkovú, rod. Sádovskú,   nar.  07.04.1959  
bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 953 01 Zlaté Moravce,  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.   

 
 

Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   finančná  zábezpeka  pri výstavbe bytu     
-   užívateľka   bytu 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 
 
 

 



 
Uznesenie č. 254/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ulici  v  Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV č. 5091),  konkrétne: 
 byt   č. 1  (3 – izbový byt, typ bytu: A1  o  výmere  83,70 m²) 

pre  Jaroslava  Bucheňa, rod. Bucheňa, nar.   27.08.1976  
bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 953 01 Zlaté Moravce 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ul. v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
 byt   č. 1  (3 – izbový byt, typ bytu: A1  o  výmere  83,70 m²,  ktorý sa nachádza vo 

vchode č. 49 bytového domu  na  prízemí ) 
pre  Jaroslava  Bucheňa, rod. Bucheňa, nar.   27.08.1976, bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 
953 01  Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   finančná  zábezpeka  pri výstavbe bytu     
-   užívateľ   bytu 
s c h v a ľ u j e 
zámer  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  Tekovskej ul. v Zlatých 
Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku  parcely 
KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
 byt   č. 1  (3 – izbový byt, typ bytu: A1  o  výmere  83,70 m²,  ktorý sa nachádza vo 

vchode č. 49 bytového domu  na  prízemí ) 
pre  Jaroslava  Bucheňa, rod. Bucheňa, nar.   27.08.1976, bytom:  Tekovská   č.  3027/49, 
953 01  Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   finančná  zábezpeka  pri výstavbe bytu     
-   užívateľ   bytu 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 



 
Uznesenie č. 255/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu, ktorý sa nachádza  
na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,   konkrétne: 
byt   č. 35  /E5/ na 5. poschodí bytového domu, vchod č. 53, súpisné číslo 3027 na Ul. 
Tekovská, orientačné  číslo  53   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu  83840/3740077+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 
3460/71   ako  parcela registra „C“,  druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  
nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,  na     ktorom     je   bytový dom 
postavený,  v  podiele   83840/3740077 k  celku   pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   22,64 m². 
pre   Ľudovíta Chládeka, rod. Chládeka, nar. 16.08.1977  a manželku MUDr. 
Danutu Chládekovú, rod. Wagnerovú, nar. 19.03.1980, bytom:  Tekovská   č.  
3027/53, 953 01 Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu  na Ul. Tekovskej 
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  
pozemku    parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091) , konkrétne: 
byt   č. 35  /E5/ na 5. podlaží  bytového domu /v podkroví/, vchod č. 53, súpisné číslo 
3027  na   Ul.   Tekovská,     orientačné  číslo  53   v    Zlatých   Moravciach    v   celosti  
(3 – izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu   
    83840/3740077 
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra 
„C“,  
    druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  
Moravce,   
    na     ktorom     je   bytový dom postavený,  v  podiele  83840/3740077  k  celku   
pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria  



o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  postavený,  je   
výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  22,64 . m². 
→   pre  Ľudovíta Chládeka, rod. Chládeka, nar. 16.08.1977  a manželku MUDr. Danutu 
Chládekovú, rod. Wagnerovú, nar. 19.03.1980, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 
Zlaté Moravce   
za cenu  28 218,14 €    
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-   finančná  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia bytu  
 
 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod   
bytu  na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na  pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091),   konkrétne: 
byt   č. 35  /E5/ na 5. podlaží  bytového domu /v podkroví/, vchod č. 53, súpisné číslo 
3027  na   Ul.   Tekovská,     orientačné  číslo  53   v    Zlatých   Moravciach    v   celosti  
(3 – izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu   
    83840/3740077   
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra 
„C“,  
    druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  
Moravce,   
    na     ktorom     je   bytový dom postavený,  v  podiele  83840/3740077  k  celku   
pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria  
o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  postavený,  je   
výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  22,64  m². 
→   pre  Ľudovíta Chládeka, rod. Chládeka, nar. 16.08.1977  a manželku MUDr. Danutu 
Chládekovú, rod. Wagnerovú, nar. 19.03.1980, bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 
Zlaté Moravce   
za cenu  28 218,14 €    
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-  finančná  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia bytu  
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 



 
 

Uznesenie č. 256/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu, ktorý sa nachádza  
na   Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,   konkrétne: 
byt   č. 36  /F1/ na I. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 55, súpisné číslo 
3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  55   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – 
izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu  82771/3740077+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 
3460/71   ako  parcela registra „C“, druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  
nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  Moravce,   na     ktorom     je   bytový dom 
postavený,  v  podiele  82771/3740077  k  celku   pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu   22,35  m². 
pre   PaedDr.   Ľuboša   Michalíka,  rod.    Michalíka,  nar.  07.05.1958  a   
 manželku   Annu   Michalíkovú,    rod.    Kašubovú,  nar.  26.12.1958,  bytom:  
Tekovská   č.  3027/55, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom 
dňa 23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu  na Ul. Tekovskej 
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  
pozemku    parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091) , konkrétne: 
byt   č. 36  /F1/ na I. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 55, súpisné číslo 
3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  55   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – 
izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu   
    82771/3740077 
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra 
„C“,  
    druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  
Moravce,   
    na     ktorom     je   bytový dom postavený,  v  podiele  82771/3740077  k  celku   
pozemku.  



Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria  
o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  postavený,  je   
výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  22,35  m². 
pre   PaedDr.   Ľuboša   Michalíka,  rod.    Michalíka,  nar.  07.05.1958  a    manželku   
Annu   Michalíkovú,    rod.    Kašubovú,  nar.  26.12.1958,  bytom:  Tekovská   č.  
3027/55, 953 01 Zlaté Moravce 
za cenu   28 901,60 €  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-   fianančná  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívatelia bytu  
 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod   
bytu  na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na  pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091),   konkrétne: 
byt   č. 36  /F1/ na I. nadzemnom podlaží  bytového domu, vchod č. 55, súpisné číslo 
3027 na Ul. Tekovská, orientačné  číslo  55   v Zlatých   Moravciach  v celosti  (3 – 
izbový byt) 
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu   
    82771/3740077 
+  spoluvlastnícky    podiel    k    pozemku   parcelné číslo 3460/71   ako  parcela registra 
„C“,; druh   pozemku:   zastavané   plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté  
Moravce,  na     ktorom     je   bytový dom postavený,  v  podiele   82771/3740077 k 
 celku   pozemku.  
Na   pozemku    parcelné číslo     3460/71    druh    pozemku:  zastavané   plochy  a    
nádvoria o   výmere   1010  m², k. ú.  Zlaté Moravce, na ktorom je bytový  dom  
postavený,  je   výmera    pripadajúca  k spoluvlastníckemu podielu  22,35 m². 
pre   PaedDr.   Ľuboša   Michalíka,  rod.    Michalíka,  nar.  07.05.1958  a    manželku   
Annu   Michalíkovú,    rod.    Kašubovú,  nar.  26.12.1958,  bytom:  Tekovská   č.  
3027/55, 953 01 Zlaté Moravce za cenu   28 901,60 € z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-    finančná  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-    užívatelia bytu  
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 
 



 
Uznesenie č. 257/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

Schválenie  prevodu  nehnuteľnosti   vo   vlastníctve   Mesta   Zlaté   Moravce   (LV 
č. 3453) -  pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 1063/6 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  21 m² →  pre   Ing.    Ľubomíra   Candráka,   
r.    Candráka   a  manželku Evu Candrákovú, r.  Novákovú, bytom: 
Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce  /na  ktorom  sa   nachádza   stavba   
(garáž)   so   súpisným   číslom   2682  vo vlastníctve  Ing. Ľubomíra   Candráka a 
manželky, bytom: Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce (LV č. 5313)/ podľa   § 
9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov /prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou / 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh   na   schválenie    prevodu  nehnuteľnosti   vo   vlastníctve   Mesta   Zlaté   
Moravce   (LV č. 3453)  -   prevodu  pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 
1063/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere  21 m² →  pre   Ing.    
Ľubomíra   Candráka,   r.    Candráka   a  manželku Evu Candrákovú, r.  Novákovú, 
bytom: Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce  /na  ktorom  sa   nachádza   stavba   
(garáž)   so   súpisným   číslom   2682  vo vlastníctve  Ing. Ľubomíra   Candráka a 
manželky, bytom: Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce (LV č. 5313)/  
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov /prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou /  za cenu     8,30 €/m2. 
s c h v a ľ u j e 
prevod  nehnuteľnosti   vo   vlastníctve   Mesta   Zlaté   Moravce   (LV č. 3453) -  prevod  
pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 1063/6 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere  21 m² →  pre   Ing.    Ľubomíra   Candráka,   r.    Candráka   a  
manželku Evu Candrákovú, r.  Novákovú, bytom: Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté 
Moravce  /na  ktorom  sa   nachádza   stavba   (garáž)   so   súpisným   číslom   2682  vo 
vlastníctve  Ing. Ľubomíra   Candráka a manželky, bytom: Hviezdoslavova 4, 953 01 
Zlaté Moravce (LV č. 5313)/podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov /prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou /  za cenu     8,30 €/m2    (250 Sk/m2). 
 Celková cena pri výmere 21 m² →  174,30 €.    
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 



 
 

Uznesenie č. 258/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
 
Návrh na  schválenie  prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  časti  
parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria; celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 m², ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 103/2011 zo dňa 
28.11.2011 /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským GOK, Jedľové 
Kostoľany 476, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 34 392 301, autorizačne overeným 
dňa 28.11.2011 Ing. Vladimírom Raškovičom; úradne overeným dňa 30.11.2011 Ing. 
Petrom Čúzym pod č. 527/2011 / bude predstavovať parcelu č.  887/39 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) →   pre   Rudolfa  Magušína, nar. 24. 
10.1964, bytom: Hviezdoslavova 1782/26, 953 01 Zlaté Moravce a manželku Janu 
Magušínovú, rod. Sakáčovú, nar. 06.02.1966,  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 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na schválenie  prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  prevodu 
časti         parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria; celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 m², ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 103/2011 zo dňa 
28.11.2011 /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským GOK, Jedľové Kostoľany 
476, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 34 392 301/ bude predstavovať parcelu č.  887/39 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere 70 m² 
→   pre   Rudolfa  Magušína, nar. 24. 10.1964, bytom: Hviezdoslavova 1782/26, 953 01 
Zlaté Moravce a manželku Janu Magušínovú, rod. Sakáčovú, nar. 06.02.1966,   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za cenu  15,00 €/m². 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci 
s pozemkom   
    vo vlastníctve  žiadateľov     /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve 
žiadateľov/  
 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453) – prevod časti parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 
m², ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 



103/2011 zo dňa 28.11.2011 /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským GOK, 
Jedľové Kostoľany 476, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 34 392 301/ bude predstavovať 
parcelu č.  887/39 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 70 m² 
→   pre   Rudolfa  Magušína, nar. 24. 10.1964, bytom: Hviezdoslavova 1782/26, 953 01 
Zlaté Moravce a manželku Janu Magušínovú, rod. Sakáčovú, nar. 06.02.1966,   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za cenu  15,00 €/m².    
 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci 
s pozemkom   
    vo vlastníctve  žiadateľov  /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľov/  
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 
 

Uznesenie č. 259/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
na     zrušenie   uznesenia  č. 115/2011    zo     6. zasadnutia  Mestského    
zastupiteľstva  v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   23.06.2011 
/schválenie  zámeru  prenajať  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  pozemok   parcely 
KN registra „C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
42 m2 (LV 3453),  pozemok  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  335 m2 (LV 3453)  a  časť pozemku parcely registra 
„C“ č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m² (LV 3453) - Štefanovi  
Rafaelovi a Anne Rafaelovej, rod. Balogovej, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 
01 Zlaté Moravce  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 svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh    na     zrušenie   uznesenia  č. 115/2011    zo     6. zasadnutia  Mestského    
zastupiteľstva   v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   23.06.2011 
/schválenie  zámeru  prenajať  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  pozemok   parcely KN 
registra „C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  42 m2 (LV 
3453),  pozemok  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  o výmere  335 m2 (LV 3453)  a  časť pozemku parcely registra „C“ č. 3343/2 
(druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m² (LV 3453) - Štefanovi  Rafaelovi a Anne 
Rafaelovej, rod. Balogovej, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce  z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov/ 



r u š í 
uznesenie  č. 115/2011  zo   6. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva  v  Zlatých 
Moravciach  konaného  dňa  23.06.2011  
/ ktorým bol schválený  zámer  prenajať  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  pozemok   
parcely KN registra „C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
o výmere  42 m2 (LV 3453),  pozemok  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  335 m2 (LV 3453)  a  časť pozemku parcely 
registra „C“ č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m² (LV 3453) - Štefanovi  
Rafaelovi a Anne Rafaelovej, rod. Balogovej, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 
Zlaté Moravce  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov/ 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
Uznesenie č. 260/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

na     zrušenie     uznesenia  č. 158/2011    z     8. zasadnutia  Mestského    
zastupiteľstva  v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   22.09.2011 
/schválenie   prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  pozemku  parcely KN 
registra „C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  42 
m2 (LV 3453),  pozemku  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  335 m2 (LV 3453)  a časti  pozemku parcely registra 
„C“ č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m² (LV 3453) → Štefanovi  
Rafaelovi a Anne Rafaelovej, rod. Balogovej, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 
01 Zlaté Moravce  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 svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh    na     zrušenie   uznesenia  č. 158/2011    z     8. zasadnutia  Mestského    
zastupiteľstva   v   Zlatých   Moravciach   konaného   dňa   22.09.2011 
/schválenie   prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  pozemku  parcely KN registra 
„C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  42 m2 (LV 3453), 
 pozemku  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
o výmere  335 m2 (LV 3453)  a časti  pozemku parcely registra „C“ č. 3343/2 (druh 
pozemku: záhrady) o výmere 44 m² (LV 3453) → Štefanovi  Rafaelovi a Anne 
Rafaelovej, rod. Balogovej, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce  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 20 rokov,  za  cenu  0,10  €/m²/rok/ 
r u š í 
uznesenia  č. 158/2011    z     8. zasadnutia  Mestského    zastupiteľstva   v   Zlatých   
Moravciach   konaného   dňa   22.09.2011 



/schválenie   prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  pozemku  parcely KN registra 
„C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  42 m2 (LV 3453), 
 pozemku  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
o výmere  335 m2 (LV 3453)  a časti  pozemku parcely registra „C“ č. 3343/2 (druh 
pozemku: záhrady) o výmere 44 m² (LV 3453) → Štefanovi  Rafaelovi a Anne 
Rafaelovej, rod. Balogovej, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce  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 20 rokov,  za  cenu  0,10  €/m²/rok/ 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 

Uznesenie č. 261/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh  na schválenie   prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  pozemku  
parcely KN registra „C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
o výmere  42 m2 (LV 3453),  pozemku  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  335 m2 (LV 3453)  a časti  
pozemku parcely registra „C“ č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m² 
(LV 3453) → Štefanovi  Rafaelovi, rod. Rafaelovi, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 
953 01 Zlaté Moravce  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 svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na schválenie   prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  prenájmu  pozemku  
parcely KN registra „C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
o výmere  42 m2 (LV 3453),  pozemku  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  335 m2 (LV 3453)  a časti  pozemku parcely 
registra „C“ č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m² (LV 3453) → Štefanovi  
Rafaelovi, rod. Rafaelovi, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce  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 20 rokov,  za  cenu  0,10  €/m²/rok 
s c h v a ľ u j e 
3/5 väčšinou všetkých  poslancov  prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  prenájom  
pozemku  parcely KN registra „C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  42 m2 (LV 3453),  pozemku  parcely registra „C“ č.  753/2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  335 m2 (LV 3453)  a časti  pozemku 
parcely registra „C“ č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere 44 m² (LV 3453) → 
Štefanovi  Rafaelovi, rod. Rafaelovi, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté 
Moravce  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 20 rokov,  za  cenu  
0,10  €/m²/rok 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 



 pozemok - parcela KN registra „C“ č.  753/1 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  42 m2   sa nachádza pod budovou – dom súpisné číslo 690, ktorý  
má  Štefan  Rafael, rod. Rafael, bytom:  Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce 
vo vlastníctve (LV č. 5028) , pozemok /parcela KN registra „C“ č.  753/2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  335 m2 ,  je pozemok priľahlý 
k pozemku na ktorom sa nachádza budova – dom súpisné číslo 690; tento pozemok 
Štefan  Rafael, rod. Rafael    udržuje,  stará  sa oň  a taktiež  užíva  aj  časť pozemku 
parcely registra „C“ č. 3343/2 (druh pozemku: záhrady) o výmere  44 m². 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
Uznesenie č. 262/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  -  
schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „E“, č. parcely  2394/1 
(druh pozemku: orná  pôda)  o  výmere  153,00  m2   /ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce  v lokalite pri Hostianskom potoku v časti pri Ul. 1. mája/ →  Karolovi  
Hanusovi,  bytom:  Ul. 1. mája č. 51, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   01.06.1963,   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 svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na  schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 5417)  -  
schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „E“, ktorá sa nachádza v k. ú. 
Zlaté Moravce, č. parcely  2394/1 (druh pozemku: orná  pôda)  o výmere  153,00  m2  →  
Karolovi  Hanusovi,  bytom:  Ul. 1. mája č. 51, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   01.06.1963,   
z   dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)  zákona  č.   
138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov  do 31.03.2026   za  
cenu  0,10  €/m²/rok    
/na    dobu  určitú od 01.03.2012  do  31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m²/rok - prenájom   
pozemku   na  nepodnikateľské   účely  –  záhradky/   
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   nízka   výmera   pozemku      
-   jedná  sa  o  časť pozemku, ktorú  mal v prenájme otec žiadateľa 
-   žiadateľ   o prenájom uvedenej  záhradky sa o ňu staral  spolu s otcom  a  vykonal 
v nej   
    vysoký objem prác. 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    
Moravce  (LV č. 5417)  -  schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „E“, 
ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, č. parcely  2394/1 (druh pozemku: orná  pôda)  
o výmere  153,00  m2  →  Karolovi  Hanusovi,  bytom:  Ul. 1. mája č. 51, 953 01 Zlaté 
Moravce,   nar.   01.06.1963,   z   dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 



9  písm.     c)      zákona     č.   138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   neskorších   
predpisov   
do 31.03.2026   za  cenu  0,10  €/m²/rok    
/na    dobu  určitú od 01.03.2012  do  31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m² /rok - prenájom   
pozemku   na  nepodnikateľské   účely  –  záhradky/   
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   nízka   výmera   pozemku      
-   jedná  sa  o  časť pozemku, ktorú  mal v prenájme otec žiadateľa 
-   žiadateľ   o prenájom uvedenej  záhradky sa o ňu staral  spolu s otcom  a  vykonal 
v nej   
    vysoký objem prác. 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 

 
Uznesenie č. 263/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  
schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  3164/20 
(druh pozemku: orná  pôda)  o výmere  203,70  m2   , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce,  na Nitrianskej ulici v Zlatých Moravciach  →  Marošovi  Gálikovi, 
bytom: Nitrianska  6, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   16.07.1991,   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 svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  
schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  3164/20 (druh 
pozemku: orná  pôda)  o výmere  203,70  m2   , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
na Nitrianskej ulici v Zlatých Moravciach  →  Marošovi  Gálikovi, bytom: Nitrianska  6, 
953 01 Zlaté Moravce,   nar.   16.07.1991,   z   dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   
neskorších   predpisov  do 31.03.2026   za  cenu  0,10  €/m² /rok   
/na    dobu  určitú od 01.03.2012  do  31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m²/rok - prenájom   
pozemku   na  nepodnikateľské   účely – záhradky/   
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   nízka   výmera   pozemku      
-   jedná  sa  o  časť pozemku, ktorú  mal v prenájme otec žiadateľa 
-   žiadateľ   o prenájom uvedenej  záhradky sa o ňu staral  spolu s otcom  a  vykonal 
v nej   
    vysoký objem prác. 



s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    
Moravce  (LV č. 3453)  -  prenájom časti   pozemku   parcely  KN registra „C“, č. parcely  
3164/20 (druh pozemku: orná  pôda)  o výmere  203,70  m2  , ktorý sa nachádza  v k. ú. 
Zlaté Moravce, na Nitrianskej ulici v Zlatých Moravciach  →  Marošovi  Gálikovi, 
bytom: Nitrianska  6, 953 01 Zlaté Moravce,   nar.   16.07.1991,   z   dôvodu  hodného  
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o  
 majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov  do 31.03.2026   za  cenu  0,10  €/m²/rok    
/na    dobu  určitú od 01.03.2012  do  31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m²/rok - prenájom   
pozemku   na  nepodnikateľské   účely – záhradky/   
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   nízka   výmera   pozemku      
-   jedná  sa  o  časť pozemku, ktorú  mal v prenájme otec žiadateľa 
-   žiadateľ   o prenájom uvedenej  záhradky sa o ňu staral  spolu s otcom  a  vykonal 
v nej   
    vysoký objem prác. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 
 

 
Uznesenie č. 264/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

Návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  
schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  3345/3 
(druh pozemku: záhrady)  o výmere  357,40 m2  / v  lokalite Žitavské nábrežie za 
pálenicou/ v k. ú. Zlaté Moravce  →  Margite  Plhalovej, rod. Skladanej, bytom: 
Bernolákova  47,  953 01 Zlaté   Moravce,   nar.   10.06.1952,    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 svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  
schválenie prenájmu časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  3345/3 (druh 
pozemku: záhrady)  o výmere  357,40 m2  / v lokalite Žitavské nábrežie za pálenicou/ v  
k. ú. Zlaté Moravce   →  Margite  Plhalovej, rod. Skladanej, bytom: Bernolákova  47,  
953 01 Zlaté   Moravce,   nar.   10.06.1952,    z   dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa   
podľa   § 9a ods. 9  písm.   c)      zákona     č.     138/1991  Zb.  o   majetku   obcí   v znení   
neskorších   predpisov   
do 31.03.2026   za  cenu  0,10  €/m²/rok    
/na    dobu  určitú od 01.03.2012  do  31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m²/ rok - prenájom   
pozemku   na  nepodnikateľské   účely –  záhradky/   



Dôvodom  hodným   osobitného  zreteľa   je: 
-   nízka   výmera   pozemku      
-   jedná  sa  o  časť pozemku, ktorú  mal  v  prenájme  manžel  žiadateľky 
-   žiadateľka   o  prenájom uvedenej  záhradky sa o ňu starala  spolu s manželom  a  
vykonala  
    v nej  vysoký objem prác. 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    
Moravce  (LV č. 3453)  -  prenájom časti   pozemku   parcely KN registra „C“, č. parcely  
3345/3 (druh pozemku: záhrady)  o výmere  357,40 m2  / v lokalite Žitavské nábrežie za 
pálenicou/ v  k. ú. Zlaté Moravce   →  Margite  Plhalovej, rod. Skladanej, bytom: 
Bernolákova  47,  953 01 Zlaté   Moravce,   nar.   10.06.1952,    z   dôvodu  hodného  
osobitného  zreteľa   podľa   § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona    č.   138/1991  Zb.  o  
 majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov  do 31.03.2026   za  cenu  0,10  €/m² / 
rok   
/na    dobu  určitú od 01.03.2012  do  31.03.2026; za cenu 0,10 €/ m²/rok - prenájom   
pozemku   na  nepodnikateľské   účely – záhradky/   
Dôvodom  hodným   osobitného  zreteľa   je: 
-   nízka   výmera   pozemku      
-   jedná  sa  o  časť pozemku, ktorú  mal  v  prenájme manžel  žiadateľky 
-   žiadateľka   o  prenájom uvedenej  záhradky sa o ňu starala  spolu s manželom  a  
vykonala  
    v nej  vysoký objem prác. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 265/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Schválenie  prenájmu  majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  schválenie 
prenájmu nebytových priestorov o výmere 40,61 m² [11,72 m²/SKLAD 1/, 28,89 
m²/SKLAD 2/],   nachádzajúcich sa na prízemí budovy  so súpisným číslom  314 
/budova Župného domu/ na parcele KN registra „C“, číslo parcely: 658/1 (druh  
pozemku:  zastavané  plochy  a  nádvoria)  →  pre  obchodnú  spoločnosť:  H.K. 
Gastro s.r.o., sídlo: SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 375 191, zapísanú v 
OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12633/S  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 svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
 
p r e r o k o v a l o 
   návrh   na   schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  
schválenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 40,61 m²,  ktoré pozostávajú 
z dvoch miestností  /sklad 1 o výmere 11,72 m²  a  sklad 2 o výmere 28,89 m²/, 
nachádzajúcich sa na prízemí budovy  so súpisným číslom  314 /budova Župného domu/ 
na parcele KN registra „C“, číslo parcely: 658/1 (druh  pozemku:  zastavané  plochy  a  
nádvoria) v k. ú. Zlaté Moravce →  pre  obchodnú  spoločnosť:  H.K. Gastro s.r.o., sídlo: 
SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 375 191, zapísanú v OR OS Nitra, Oddiel: 
Sro, Vložka č. 12633/S  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: od 
01.03.2012 do 15.03.2017 za cenu 17,00 €/m²/rok (skladové priestory)  
 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o nebytové priestory, susediace  s nebytovými priestormi, ktoré má už 
uvedená obchodná spoločnosť v prenájme do 15.03.2017; 
-   nebytové priestory, ktoré žiada uvedená obchodná spoločnosť prenajať budú slúžiť aj 
na premiestnenie klimatizačnej jednotky, ktorá sa momentálne nachádza pod kovovým 
prístreškom, likvidácia ktorého je nutná v zmysle  vykonanej kontroly a opatrení 
uložených KPÚ /Krajský pamiatkový úrad/.  
 
s c h v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    
Moravce (LV č. 3453)  -  schválenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 40,61 m² 
[11,72 m²/SKLAD 1/, 28,89 m²/SKLAD 2/ ],  nachádzajúcich sa na prízemí budovy  so 
súpisným číslom  314 /budova Župného domu/ na parcele KN registra „C“, číslo parcely: 
658/1 (druh  pozemku:  zastavané  plochy  a  nádvoria) v k. ú. Zlaté Moravce →  pre  
obchodnú  spoločnosť:  H.K. Gastro s.r.o., sídlo: SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 
36 375 191, zapísanú v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12633/S  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: od 01.03.2012 do 15.03.2017 za cenu  17,00 
€/m²/rok (skladové priestory)  
 
 
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o nebytové priestory, susediace  s nebytovými priestormi, ktoré má už 
uvedená obchodná spoločnosť v prenájme do 15.03.2017; 
-   nebytové priestory, ktoré žiada uvedená obchodná spoločnosť prenajať budú slúžiť aj 
na premiestnenie klimatizačnej jednotky, ktorá sa momentálne nachádza pod kovovým 
prístreškom, ktorého likvidácia je nutná v zmysle  vykonanej kontroly a opatrení 
uložených KPÚ /Krajský pamiatkový úrad/.  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 



 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 266/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2011 o  podnikateľskej  činnosti  a   určení  
pravidiel času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb na území mesta Zlaté 
Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č.  7/2011 o  podnikateľskej  činnosti  a   určení  
pravidiel času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce  
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o  podnikateľskej  činnosti  a   určení  pravidiel času predaja 
v obchode a času predaja prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce  
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 267/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Schválenie    prevodu    pozemkov   vo    vlastníctve   Mesta   Zlaté   Moravce  (LV  
č.  1),  
/na   ktorých    sa   nachádzajú   stavby    garáží   vo    vlastníctve   žiadateľov  na  
Ul.    1. mája v  Zlatých  Moravciach - stavby garáží, ktoré sa  nachádzajú na 
pozemkoch parcelné č. 2481/5-7, 9-14 boli zamerané  GP č.  221-12/08 zo dňa 
03.03.2008 vyhotoveným A. Grunnerom/  → pozemkov registra KN „C“ → č. 
parcely 2481/5  o výmere 21 m²  pre Maruškovú Máriu rodenú Gregasovú, č. 
parcely 2481/6  o výmere 21 m² pre Tarku Karola rod. Tarka  a   manželku  Máriu 
Tarkovú  rod. Hricovú,  č. parcely    2481/7  o výmere 21 m²  pre Hudákovú Alenu 
rod. Horvátovú,  č. parcely č.  2481/9  o výmere 21 m²  pre Šíru Romana rod. Šíra 
Mgr. a manželku Adrianu Šírovú rod. Páleníkovú, č. parcely 2481/10  o výmere 21 
m²  pre Pichňu Petra rod. Pichňa MUDr. a manželku Annu Pichňovú rod. Spurnú 
Mgr., č. parcely 2481/11  o výmere 21 m²  pre Kociana Pavla rod. Kocian 
a manželku Ľudmilu Kocianovú rod. Bírovú,  č. parcely 2481/12  o výmere 21 m²  
pre Demeterovú Katarínu rod. Čarnogurskú, č. parcely 2481/13  o výmere 21 m²  



pre Pavloviča Jaroslava rod. Pavlovič Ing. a č. parcely 2481/14  o výmere 21 m²  pre 
Gubova Miroslava rod. Gubov  a   manželku  Sylviu Gubovovú  rod. Páleníkovú 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh   na   schválenie    prevodu    pozemkov   vo    vlastníctve   Mesta    Zlaté  Moravce    
(LV 1) /na   ktorých   sa   nachádzajú  stavby  garáží   vo    vlastníctve   žiadateľov na  Ul. 
1. mája   v   Zlatých   Moravciach - stavby garáží, ktoré sa  nachádzajú na pozemkoch 
parcelné č. 2481/5-7, 9-14 boli zamerané  GP č.  221-12/08 zo dňa 03.03.2008 
vyhotoveným A. Grunnerom/  → pozemkov   registra KN „C“: 
 č. parcely 2481/5  o výmere 21 m²  pre Maruškovú Máriu rodenú Gregasovú, 
 č. parcely 2481/6  o výmere 21 m² pre Tarku Karola rod. Tarka  a   manželku  

Máriu Tarkovú  rod. Hricovú, 
 č. parcely    2481/7  o výmere 21 m²  pre Hudákovú Alenu rod. Horvátovú, 
 č. parcely č.  2481/9  o výmere 21 m²  pre Šíru Romana rod. Šíra Mgr. a manželku 

Adrianu Šírovú rod. Páleníkovú, 
 č. parcely 2481/10  o výmere 21 m²  pre Pichňu Petra rod. Pichňa MUDr. 

a manželku Annu Pichňovú rod. Spurnú Mgr., 
 č. parcely 2481/11  o výmere 21 m²  pre Kociana Pavla rod. Kocian a manželku 

Ľudmilu Kocianovú rod. Bírovú, 
 č. parcely 2481/12  o výmere 21 m²  pre Demeterovú Katarínu rod. Čarnogurskú, 
 č. parcely 2481/13  o výmere 21 m²  pre Pavloviča Jaroslava rod. Pavlovič Ing.   a 
 č. parcely 2481/14  o výmere 21 m²  pre Gubova Miroslava rod. Gubov  a   

manželku  Sylviu Gubovovú  rod. Páleníkovú 
 
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou  za cenu     8,30 €/m2  . 
 
 
 
s c h v a ľ u j e 
prevod  pozemkov  KN registra „C“  vo vlastníctve  Mesta Zlaté Moravce (LV č. 1) /na   
ktorých    sa    nachádzajú    stavby     garáží   vo    vlastníctve   žiadateľov  na  Ul. 1. 
mája   v   Zlatých   Moravciach - stavby garáží, ktoré sa  nachádzajú na pozemkoch 
parcelné č. 2481/5-7, 9-14 boli zamerané  GP č.  221-12/08 zo dňa 03.03.2008 
vyhotoveným A. Grunnerom/  : 
 pozemok  parcelu  č. 2481/5  o  výmere  21 m²   pre  Maruškovú  Máriu  rodenú  

Gregasovú ,  bytom  1. mája 15,  Zlaté Moravce,    na   ktorom   sa  nachádza   stavba  
garáže  súp. č.  2487  v  jej  vlastníctve  (LV č. 7743), 

  pozemok  parcelu  č.  2481/6   o   výmere  21 m²  pre Tarku Karola rod. Tarka  a   
manželku   Máriu Tarkovú  rod. Hricovú, bytom   1. mája  13,  Zlaté Moravce   na  
ktorom  sa  nachádza  stavba   garáže   súp.  č.  2486   v   ich  vlastníctve   (LV č. 
7741) ,  



  pozemok  parcelu  č.  2481/7    o výmere 21 m²    pre    Hudákovú    Alenu   rod.   
Horvátovú,  bytom  Hviezdoslavova 20,  Zlaté Moravce,  na ktorom   sa   nachádza  
stavba  garáže  súp. č. 2485  v jej vlastníctve  (LV č. 7744) , 

  pozemok   parcelu    č.  2481/9  o   výmere  21 m²   pre   Šíru   Romana   rod.   Šíra   
Mgr. a manželku Adrianu Šírovú rod. Páleníkovú, bytom  Duklianska 2,   Zlaté   
Moravce,    na   ktorom  sa   nachádza  stavba  garáže  súp. č.  2483  v  ich  
vlastníctve  (LV č. 7746) , 

  pozemok    parcelu   č.  2481/10  o  výmere 21 m²  pre  Pichňu  Petra  rod.  Pichňa  
MUDr.  a  manželku  Annu  Pichňovú  rod.  Spurnú  Mgr.,  bytom  Školská 1479/7,  
Zlaté   Moravce,  na ktorom  sa  nachádza  stavba garáže   súp.   č. 2482  v  ich  
vlastníctve  (LV č. 7747) , 

  pozemok  parcelu   č. 2481/11  o výmere  21 m²  pre Kociana Pavla rod. Kocian 
a manželku Ľudmilu  Kocianovú   rod.  Bírovú,  bytom   Duklianska  3,   Zlaté  
Moravce,   na  ktorom   sa   nachádza stavba garáže  súp. č.  2481  v  ich  
vlastníctve  (LV č.  7748) , 

  pozemok     parcelu    č.   2481/12    o   výmere   21 m²   pre   Demeterovú   
Katarínu   rod. Čarnogurskú  , bytom  1. mája  13,  Zlaté Moravce,    na  ktorom sa  
nachádza stavba garáže    súp. č.  2480  v jej  vlastníctve  (LV č.  7696), 

  pozemok  parcelu  č. 2481/13  o  výmere  21 m²   pre  Pavloviča Jaroslava rod. 
Pavlovič Ing.   bytom  Mládeže 4,  Zlaté Moravce,    na   ktorom   sa  nachádza   
stavba  garáže  súp. č.  2479   v  jeho  vlastníctve  (LV č. 7749), 

  pozemok   parcelu  č.  2481/14   o   výmere  21 m²    pre  Gubova   Miroslava  rod.  
Gubov  a     manželku  Sylviu  Gubovovú  rod.  Páleníkovú, bytom   Mládeže  12,  Zlaté 
Moravce   na  ktorom   sa  nachádza  stavba   garáže   súp.  č.  2478   v   ich  
vlastníctve   (LV č. 7750),  

podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou  za kúpnopredajnú  cenu   8,30 €/m2 . 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 
 

 
Uznesenie č. 268/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

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  
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach  -  
pozemok parcela KN registra „C“, č. parcely 1364/1 o výmere  1 485  m² (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra 
Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce 



na LV č. 3453 /na ktorej sa nachádza mestská stavba bez súpisného čísla  –  
nefunkčná  výmenníková stanica, elektrické prípojky k prevádzke pani 
Zachariašovej, OD TEKOV a DM – drogérie a kanalizačný zberač/   
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)  návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej   verejnej  súťaže   prevodu  
pozemku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  -  pozemok parcela KN registra „C“, 
č. parcely 1364/1 o výmere  1 485  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
/na ktorej sa nachádza mestská stavba bez súpisného čísla  –  nefunkčná  
výmenníková stanica, elektrické prípojky k prevádzke pani Zachariašovej, OD 
TEKOV a DM – drogérie a kanalizačný zberač/ zapísanej     v    KN    SR,  správa 
katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, 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 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
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  nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach  -  pozemok parcelu KN registra „C“, č. 
parcely 1364/1 o výmere  1 485  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec 
Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453 /na ktorej sa nachádza mestská stavba 
bez súpisného čísla  –  nefunkčná  výmenníková stanica, elektrické prípojky k prevádzke 
pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM – drogérie a kanalizačný zberač/   
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)   návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  pozemku 
vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  -  pozemok parcelu KN registra „C“, č. parcely 
1364/1 o výmere  1 485  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  /na ktorej sa 
nachádza mestská stavba bez súpisného čísla  –  nefunkčná  výmenníková stanica, 
elektrické prípojky k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV a  DM – drogérie 
a kanalizačný zberač/ zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  
Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, 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 
s c h v a ľ u j e 
a) zámer Mesta Zlaté Moravce previesť  nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  -    zámer previesť  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach  -  pozemok parcelu KN registra „C“, č. 
parcely 1364/1 o výmere  1 485  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  



zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec 
Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453 /na ktorej sa nachádza mestská stavba 
bez súpisného čísla  –  nefunkčná  výmenníková stanica, elektrické prípojky k prevádzke 
pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM – drogérie a kanalizačný zberač/   
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 nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce -   pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1364/1 o výmere  
1 485  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  /na ktorej sa nachádza mestská 
stavba bez súpisného čísla  –  nefunkčná  výmenníková stanica, elektrické prípojky 
k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM – drogérie a kanalizačný zberač/ 
zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec 
Zlaté Moravce, 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 
 

PODMIENKY  OBCHODNEJ  VEREJNEJ  SÚŤAŽE (OVS) 
→  na uzavretie kúpnej zmluvy na  predaj  nehnuteľnosti  vo vlastníctve Mesta   
Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  -  pozemku parcely KN registra „C“ ,  parcelné číslo 
1364/1 o výmere  1 485  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /na ktorom 
sa nachádza mestská stavba bez súpisného čísla  –  nefunkčná  výmenníková 
stanica, elektrické prípojky k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV a DM – 
drogérie a kanalizačný zberač/ zapísanej  v    KN  SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  
okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce. 
Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s  platnými právnymi predpismi, VZN č. 
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a uzneseniami 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. ............../2012 zo dňa 23.02.2012. 
  
1. Identifikácia vyhlasovateľa 
Názov organizácie:  Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad 
Adresa organizácie: Ul. 1. mája 2, 953 01  Zlaté Moravce 
Internetová adresa:   www.zlatemoravce.eu 
IČO:                         00308676 
Zastúpené:                Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta 
Kontaktná osoba:     Ing. Mesková, JUDr. Vozárová 
Telefón:                    037 / 69 239 22,  037 / 69 239 30 
Fax:                          037 / 69 239 45 
E-mail:                     meskova@zlatemoravce.eu,  pravnik@zlatemoravce.eu 
 
2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže   
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti 
a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta  Zlaté Moravce  a to: 

a)   pozemku  parcely  KN  registra „C“,  č. parcely 1364/1 o výmere  1 485  m² 
(druh  
      pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísanej    v    KN    SR,  správa    
katastra  

http://www.zlatemoravce.eu/
mailto:meskova@zlatemoravce.eu
mailto:pravnik@zlatemoravce.eu


      Zlaté   Moravce,   okres  Zlaté   Moravce,   obec   Zlaté  Moravce, k. ú.  Zlaté 
Moravce     
      /na ktorej sa nachádza mestská stavba  bez súpisného čísla  – nefunkčná  
výmenníková 
      Stanica, elektrické  prípojky  k prevádzke  pani  Zachariašovej, OD  TEKOV  
a DM – drogérie a kanalizačný zberač/  
 

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  pozemku: 
-    rešpektovať  umiestnenie  nehnuteľnosti – pozemku v zmysle platného ÚPN mesta 
Zlaté  
     Moravce  a  okolité využitie  nehnuteľností  
V textovej časti uviesť: 
-   predmet kúpy 
-   účel   kúpy    (rešpektovať   ÚPN    mesta  Zlaté Moravce  a okolité využitie 
nehnuteľností) 
-   stručný   popis    koncepcie    riešenia    využitia     nehnuteľnosti   -  uvedeného  
pozemku 
-   cenová ponuka vyjadrená   v eurách  za pozemok  
-   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 spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 
ponúk zo súťaže vylúčený. 
 

4.  Spôsob a lehota na podávanie súťažných návrhov 
Navrhovatelia podávajú už podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené 
požiadavky v šiestich vyhotoveniach písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke 
s označením – Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku parcely KN registra „C“, 
parcelné číslo  1364/1   „NEOTVÁRAŤ“. 



Navrhovateľ predloží návrh osobne do podateľne vyhlasovateľa, alebo doporučenou 
poštovou zásielkou na adresu: 
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté 
Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovateľom riadne 
zaevidovaný najneskôr  do 02.04.2012 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 súťaže 
1.   Vyhlásenie súťaže dňom:  27.02.2012. 
2.   Obhliadku   nehnuteľnosti    môžete   vykonať   v dňoch   od   27.02.2012   do  
ukončenia  
      predkladania   návrhov  súťaže  na  základe telefonického dohovoru  s  kontaktnou 
osobou  
      v pracovných dňoch. 
3.  Ukončenie predkladania súťažných návrhov je  02.04.2012 o 13.00 hod.. 
4.  Vyhodnotenie súťažných  návrhov  uskutoční  komisia ustanovená primátorom mesta 
Zlaté  
     Moravce Ing. Petrom Lednárom, 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 04.04.2012 o  14.00 
hod.; miesto otvárania obálok s návrhmi: Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 
953 01 Zlaté Moravce, 1. 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 víťaza súťaže je NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ CENA A ÚČEL 
VYUŽITIA  NEHNUTEĽNOSTI   -  pozemku. 



Účel užívania uvedený uchádzačom musí byť v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté 
Moravce a nesmie byť zmenený po dobu najmenej 10 rokov od prevodu vlastníctva pod 
zmluvnou pokutou vo výške 30 % z minimálnej ceny nehnuteľnosti uvedenej 
v podmienkach OVS. 
V prípade následného prevodu nehnuteľnosti 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 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovateľom 
vyhlasovateľ písomne do 15 dní oznámi, 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 2012, Iné informácie) dňa  27.02.2012. 
- Požadovaná celková cena je cena minimálne  100,00  €/m²  (slovom: sto eur/m²). 
Pri výmere pozemku  1 485 m² minimálna kúpna cena  za uvedenú nehnuteľnosť 
predstavuje sumu 148 500,00 €, slovom: stoštyridsaťosemtisícpäťsto eur  
(4 473 711,00 Sk). 
 
 Vyhlasovateľ podmieňuje predaj uvedenej nehnuteľnosti jeho schválením 

Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce. 
 Cena za nehnuteľnosť 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 nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude 
nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý splnil podmienky 
súťaže a je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 
a vyhodnotení predložených návrhov. 

 Navrhovateľ najneskôr pri podaní cenovej ponuky uhradí v pokladni 
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. 

 
 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  

http://www.zlatemoravce.eu/


 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,   môže   
vyhlasovateľ   uzavrieť   kúpnu   zmluvu s  navrhovateľom, ktorý splnil 
podmienky súťaže a vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže sa 
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  
 
 
         
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 

 
 
 
 
 

 
 

Č. j. MM -                    /2012 

Kúpna zmluva  o prevode  práv  k  nehnuteľnosti 
podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Zmluvné strany: 

Predávajúci:       Mesto Zlaté Moravce, zastúpené pri tomto úkone 
                 primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
                 so sídlom:                  953 01 Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 2 
                 IČO:                        00308676 
                 DIČ:                        2021058787 
                 Bankové spojenie:     VÚB Nitra, a.s. 
                          Č. účtu:                   1622578653/0200 
 
 



Kupujúci:              
 
 
 
 
 

 v  nasledovnom znení: 

Článok 1 
 Všeobecné ustanovenia 

 
 

1. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným a  oprávneným vlastníkom 
nehnuteľnosti zapísanej  v katastri nehnuteľností vedenom na 
Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce, obec Zlaté Moravce, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, na 
LV č. 3453, a to pozemku  parcely  KN  registra „C“, parcelné č. 1 364/1  
o  výmere 1 485 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  (ďalej 
„nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 
 

Článok  2 
Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
uvedenej v  tomto  článku, ktorá  je vo výlučnom vlastníctve 
predávajúceho. Predávajúci predáva  a  kupujúci  kupuje  nasledovnú 
nehnuteľnosť:  

o pozemok  -  parcela  KN    registra „C“, parc. č. 1 364/1  o    
výmere 1 485 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaný na LV č. 3453, katastrálne územie Zlaté Moravce, obec: 
Zlaté Moravce, okres  Zlaté  Moravce. 

2. Predávajúci prevádza zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 
uvedenú  v čl.2 bod 1 tejto zmluvy na kupujúceho za odplatu podľa čl.3 
tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci za odplatu nadobúda nehnuteľnosť uvedenú  
v čl.  2 bod 1 tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva. 

Článok 3 
Kúpna cena a jej splatnosť 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti uvedenej  v čl. 2 bod 1 tejto zmluvy vo výške ................ € 
(slovom  ......................................... eur) 

2.    Kúpnu cenu sa  kupujúci zaväzuje zaplatiť bezodkladne najneskôr pri 
podpise tejto zmluvy  a  to  bankovým prevodom na účet predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo do pokladnice Mestského úradu. 
Kúpna cena je uhradená dňom jej pripísania na účet predávajúceho.  Po 
úhrade kúpnej ceny a po podpise tejto kúpnej zmluvy predávajúci 



bezodkladne podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. V prípade, že kupujúci neuhradí  kúpnu cenu v súlade s  
touto  zmluvou,  má  predávajúci  právo od tejto zmluvy odstúpiť. 

Článok 4 
 Technický stav predmetu kúpy 

1. Predávajúci upozorňuje, že na pozemku, ktorý je predmetom prevodu 
vlastníckeho práva /parcela KN  registra „C“, číslo parcely 1364/1/ sa 
nachádza mestská stavba bez súpisného čísla  –  nefunkčná  
výmenníková stanica, ktorú sa kupujúci zaväzuje zbúrať, zlegalizovať 
alebo zhodnotiť na vlastné náklady ako aj v zemi vedené nefunkčné 
teplovodné potrubie. 
 

2. Predávajúci upozorňuje, že pozemok, ktorý je predmetom prevodu 
vlastníckeho práva  /parcela KN  registra „C“, číslo parcely 1364/1/ je 
v severnom rohu zabratý vo výmere cca  38 m2 časťou vybudovaného 
parkoviska  spoločnosťou  IMA  INVEST, s.r.o., Hviezdoslavova 41, 953 
01 Zlaté Moravce, IČO: 36 520 349. 
 

3. Predávajúci ďalej upozorňuje kupujúceho, že na pozemku , ktorý je 
predmetom prevodu vlastníckeho práva /parcela KN  registra „C“, číslo 
parcely 1364/1/  sa nachádzajú v zemi vedené elektrické vedenia 
k prevádzke pani Zachariašovej, OD TEKOV, DM – drogérie a taktiež 
vedenie splaškovej kanalizácie. 
 

4. Predávajúci prehlasuje, že ďalšie chyby , na ktoré by bol povinný 
kupujúceho osobitne upozorniť, mu nie sú známe.   

 
5.     Kupujúci  prehlasuje,   že   pred   uzatvorením  tejto  zmluvy  sa  oboznámil 

so  stavom predmetu kúpy a  s  jeho vybavením. Stav predmetu  kúpy je 
mu úplne známy z písomnej dokumentácie predávajúceho (z listu 
vlastníctva, na  ktorom je   predmet   kúpy   zapísaný)   ako  aj z  osobnej  
prehliadky  a prehlasuje, že   predmet kúpy prijíma a kupuje bez výhrad, 
v stave v akom stojí a leží. 

 
 

 

 
Článok 5 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 

1. Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom nehnuteľnosti uvedenej v čl. 2 
bod 1 tejto zmluvy a prehlasuje, že na prevádzanej  nehnuteľnosti uvedenej v 
čl. 2 bod 1 neviaznu žiadne dlhy, vecné   bremená  a  iné   ťarchy. 



2. Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti uvedených v čl. 2 
bod 1 tejto zmluvy  nie je, ani nebolo začaté žiadne súdne, exekučné alebo 
iné správne konanie, ktoré sa týka prevádzanej nehnuteľnosti alebo jej časti, 
a že voči uvedenej  nehnuteľnosti ani neexistujú žiadne práva tretích osôb, 
ktoré môžu priamo alebo nepriamo postihovať predmetnú nehnuteľnosť alebo 
prevod vlastníckeho práva k nej. 

3. Predávajúci prehlasuje, že s nehnuteľnosťou  uvedenej  v čl. 2 bod 1 nie sú 
zviazané žiadne nedoplatky ako daň z nehnuteľnosti a podobne.  

4. V prípade nepravdivých prehlásení predávajúceho podľa tohto článku 5, 
zodpovedá predávajúci za škodu, ktorá v tomto dôsledku vznikne 
kupujúcemu. 

 
Článok 6 

Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s prevodom 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho hradí 
kupujúci. 

2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti až povolením 
vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech kupujúceho do 
katastra nehnuteľností vedeného Správou katastra v Zlatých Moravciach. 

3.       Predávajúci  vyhlasuje, že spôsob prevodu nehnuteľnosti uvedenej v čl. 2 
bod 1  tejto zmluvy  v  zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí   v   platnom znení  -  obchodnou  verejnou  súťažou 
podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov /vyhlásenou v súlade s ustanoveniami § 281 až § 
288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov/ a  podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 
2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva  v Zlatých  
Moravciach   č. ........./2012 na  13.  zasadnutí  konanom   dňa  
23.02.2012. 

4. Mestské   zastupiteľstvo   v   Zlatých   Moravciach   na   svojom   
.....zasadnutí  
           konanom  dňa   .............2012 na  základe  výsledkov   obchodnej   
verejnej  
           súťaže   a   v  súlade  so schválenými podmienkami  OVS    
uznesením  č.               
           ........../2012,    schválilo   konečný   prevod   nehnuteľnosti    -    
pozemku  

parcely    KN    registra   „C“,   číslo      parcely:  1364/1    (druh 
pozemku: zastavané     plochy a nádvoria)   o výmere   1 485 m²,   
zapísanej na LV č. 3453,  katastrálne    územie    Zlaté Moravce,   obec:   
Zlaté   Moravce,   okres  Zlaté     Moravce   pre   kupujúceho   uvedeného   
v záhlaví   tejto zmluvy (viď. zmluvné strany – kupujúci).  



 
 

5. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas v súlade so zákonom 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na 
spracovávanie osobných údajov potrebných k výkonu činností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie evidencie a na jej zverejnenie 
v zmysle článku 7. ods. 3 tejto zmluvy. 

6. Kupujúci   sa    zaväzuje   využiť nehnuteľnosť  uvedenú v  čl. 2 bod 1, 
ktorá je    
           predmetom tejto zmluvy  v súlade s platným ÚPN mesta Zlaté Moravce 
v čase    
           uzatvorenia tejto  kúpnej zmluvy, na ktorom predmetná parcela 
tvorí................    
           →  za účelom vybudovania   
............................................................................ 
           
.............................................................................................................................     
7.      Kupujúci sa  zaväzuje nezmeniť účel  užívania nadobudnutej    

nehnuteľnosti   uvedenej   v   ods. 4  tohto  článku,   a   to po  dobu 10 
rokov od    nadobudnutia    vlastníckeho  práva k  predmetnej     
nehnuteľnosti.    

            V      opačnom       prípade      má     predávajúci      právo     uplatniť   si   
voči    
           kupujúcemu  zmluvnú pokutu vo výške   44 550,00 €. 
8.        Kupujúci  sa   zaväzuje,  že  v  prípade   prevodu nehnuteľnosti uvedenej 
v  čl.  
           2 bod 1  na  tretí  subjekt patrí Mestu Zlaté Moravce predkupné právo na 
kúpu  
           nehnuteľnosti  uvedenej  v čl. 2 bod 1  za  kúpnu  cenu vo výške  kúpnej 
ceny   
           podľa tejto zmluvy. 
9. Kupujúci sa zaväzuje zbúrať, zlegalizovať alebo zhodnotiť  mestskú 

stavbu bez súpisného čísla  –  nefunkčnú  výmenníkovú stanicu na 
vlastné náklady do 6 mesiacov od povolenia vkladu vlastníckeho práva 
k predmetnej parcele /parcela KN  registra „C“, číslo parcely 1364/1/. Pre 
prípad porušenia tejto zmluvnej povinnosti si zmluvné strany dojednali 
zmluvnú pokutu vo výške 10 000,-€ (desaťtisíc eur), ktorú je povinný 
zaplatiť kupujúci predávajúcemu  do 15 dní od porušenia dohodnutej  
zmluvnej povinnosti,  odstrániť vyššie uvedenú stavbu bez súpisného čísla  
- nefunkčnú  výmenníkovú stanicu. 

 
 
 

Článok  7 
Záverečné ustanovenia 

1. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto 
zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Pred podpisom tejto 



zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak 
svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto 
zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť 
oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v 
tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a  účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  
predávajúcim. Zmluva je vyhotovená  v  šiestich rovnopisoch, z ktorých 
má každý platnosť originálu. Mesto obdrží  dve  vyhotovenia,  kupujúci  
obdrží dve  vyhotovenia a dve vyhotovenia budú predložené Správe 
katastra Zlaté Moravce, ako prílohy návrhu na vklad vlastníckeho práva. 

 

4. Meniť  a  dopĺňať  ustanovenia  tejto zmluvy je možné len písomnou 
formou za              súhlasu  oboch  zmluvných  strán. Vzťahy touto 
zmluvou výslovne neupravené sa  riadia  príslušnými   ustanoveniami   
občianskeho   zákonníka  a  ostatných  príslušných predpisov v platnom 
znení.  

 
 
 
 

V Zlatých  Moravciach,   dňa                            V Zlatých  Moravciach,   dňa     

z a   p r e d á v a j ú c e h o:                             k u p u j ú c i: 

 

 

__________________________________             
_______________________________       
      Mesto    Zlaté     Moravce                                               
   Ing.  Peter   L e d n á r,   CSc.                                             
            primátor   mesta                                                                                                                      
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 269/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
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  
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach  -  
pozemok parcela KN registra „C“, č. parcely 1364/2 o výmere  189  m² (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra 
Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce 
na LV č. 3453 /na ktorej sa nachádza elektrická prípojka k prevádzke pani 
Zachariašovej/   
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)  návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej   verejnej  súťaže   prevodu  
pozemku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  -  pozemok parcela KN registra „C“, 
č. parcely 1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
/na ktorej sa nachádza elektrická prípojka k prevádzke pani Zachariašovej/ 
zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, 
obec Zlaté Moravce, 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 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
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  nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach  -  pozemok parcelu KN registra „C“, č. 
parcely 1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec 
Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453 /na ktorej sa nachádza elektrická 
prípojka k prevádzke pani Zachariašovej/   
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)   návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  pozemku 
vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  -  pozemok parcelu KN registra „C“, č. parcely 
1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  /na ktorej sa 
nachádza elektrická prípojka k prevádzke pani Zachariašovej/ zapísanej     v    KN    SR,  
správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, 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 



 
s c h v a ľ u j e 
a) zámer Mesta Zlaté Moravce previesť  nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  -    zámer previesť  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach  -  pozemok parcelu KN registra „C“, č. 
parcely 1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec 
Zlaté Moravce, k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453 /na ktorej sa nachádza  elektrická 
prípojka k prevádzke pani Zachariašovej/   
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 nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce -   pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1364/2 o výmere  
189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  /na ktorej sa nachádza elektrická 
prípojka k prevádzke pani Zachariašovej/ zapísanej     v    KN    SR,  správa katastra Zlaté  
Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, 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 
 

PODMIENKY  OBCHODNEJ  VEREJNEJ  SÚŤAŽE (OVS) 
 

→  na uzavretie kúpnej zmluvy na  predaj  nehnuteľnosti  vo vlastníctve Mesta   
Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  -  pozemku parcely KN registra „C“ ,  parcelné číslo 
1364/2 o výmere  189  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) /na ktorom 
sa nachádza elektrická prípojka k prevádzke pani Zachariašovej/  zapísanej     v    KN  
SR,  správa katastra Zlaté  Moravce,  okres  Zlaté   Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.  
Zlaté Moravce. 
Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s  platnými právnymi predpismi, VZN č. 
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce a uzneseniami 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. ............../2012 zo dňa  23.02.2012. 
  
1. Identifikácia vyhlasovateľa 
Názov organizácie:  Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad 
Adresa organizácie: Ul. 1. mája 2, 953 01  Zlaté Moravce 
Internetová adresa:   www.zlatemoravce.eu 
IČO:                         00308676 
Zastúpené:                Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta 
Kontaktná osoba:     Ing. Mesková, JUDr. Vozárová 
Telefón:                    037 / 69 239 22,  037 / 69 239 30 
Fax:                          037 / 69 239 45 
E-mail:                     meskova@zlatemoravce.eu,  pravnik@zlatemoravce.eu 
 
2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže   

http://www.zlatemoravce.eu/
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Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti 
a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta  Zlaté Moravce  a to: 

a)   pozemku  parcely  KN  registra „C“,  č. parcely  1364/2   o výmere  189  m² 
(druh  
      pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  zapísanej    v    KN    SR,  správa    
katastra  
      Zlaté   Moravce,   okres  Zlaté   Moravce,   obec   Zlaté  Moravce, k. ú.  Zlaté 
Moravce     
      /na ktorom sa nachádza elektrická prípojka k prevádzke pani Zachariašovej /  

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  pozemku: 
-    rešpektovať  umiestnenie  nehnuteľnosti – pozemku v zmysle platného ÚPN mesta 
Zlaté  
     Moravce  a  okolité využitie  nehnuteľností  
V textovej časti uviesť: 
-   predmet kúpy 
-   účel   kúpy    (rešpektovať   ÚPN    mesta  Zlaté Moravce  a okolité využitie 
nehnuteľností) 
-   stručný   popis    koncepcie    riešenia    využitia     nehnuteľnosti   -  uvedeného  
pozemku 
-   cenová ponuka vyjadrená   v eurách  za pozemok  
-   návrh   kúpnej   zmluvy   podpísaný    navrhovateľom, resp.  jeho    štatutárnym 
zástupcom 
    v  šiestich     vyhotoveniach  (zmluva    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 spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 
ponúk zo súťaže vylúčený. 
 

4.  Spôsob a lehota na podávanie súťažných návrhov 
Navrhovatelia podávajú už podpísané návrhy kúpnej zmluvy rešpektujúce stanovené 
požiadavky v šiestich vyhotoveniach písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke 



s označením – Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku parcely KN registra „C“, 
parcelné číslo  1364/2   „NEOTVÁRAŤ“. 
Navrhovateľ predloží návrh osobne do podateľne vyhlasovateľa, alebo doporučenou 
poštovou zásielkou na adresu: 
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté 
Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovateľom riadne 
zaevidovaný najneskôr  do 02.04.2012 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 súťaže 
1.   Vyhlásenie súťaže dňom:  27.02.2012. 
2.   Obhliadku   nehnuteľnosti    môžete   vykonať   v dňoch   od   27.02.2012   do  
ukončenia  
      predkladania   návrhov  súťaže  na  základe telefonického dohovoru  s  kontaktnou 
osobou  
      v pracovných dňoch. 
3.  Ukončenie predkladania súťažných návrhov je  02.04.2012 o 13.00 hod.. 
4.  Vyhodnotenie súťažných návrhov uskutoční komisia ustanovená primátorom mesta 
Zlaté Moravce Ing. Petrom Lednárom, 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 04.04.2012 o  14.00 
hod.; miesto otvárania obálok s návrhmi: Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 
953 01 Zlaté Moravce, 1. 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 víťaza súťaže je NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ CENA A ÚČEL 
VYUŽITIA  NEHNUTEĽNOSTI   -  pozemku. 
Účel užívania uvedený uchádzačom musí byť v súlade s ÚPN, so záujmami Mesta Zlaté 
Moravce a nesmie byť zmenený po dobu najmenej 10 rokov od prevodu vlastníctva pod 



zmluvnou pokutou vo výške 30 % z minimálnej ceny nehnuteľnosti uvedenej 
v podmienkach OVS. 
V prípade následného prevodu nehnuteľnosti 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 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. Ostatným navrhovateľom 
vyhlasovateľ písomne do 15 dní oznámi, 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 2012, Iné informácie) dňa  27.02.2012. 
- Požadovaná celková cena je cena minimálne  100,00  €/m²  (slovom: sto eur/m²). 
Pri výmere pozemku  189 m² minimálna kúpna cena  za uvedenú nehnuteľnosť 
predstavuje sumu 18 900,00 €, slovom: osemnásťtisícdeväťsto eur  ( 569 381,40 Sk). 
 
 Vyhlasovateľ podmieňuje predaj uvedenej nehnuteľnosti jeho schválením 

Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce. 
 Cena za nehnuteľnosť 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 nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude 
nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý splnil podmienky 
súťaže a je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 
a vyhodnotení predložených návrhov. 

 Navrhovateľ najneskôr pri podaní cenovej ponuky uhradí v pokladni 
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. 

 
 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  

 odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako 
neúspešnú  

 uzavrieť zmluvu s riadne vybratým navrhovateľom najvhodnejšieho 
návrhu; 

http://www.zlatemoravce.eu/


/v prípade, že s navrhovateľom s víťazným návrhom nebude uzatvorená 
kúpna zmluva z   dôvodov   na   strane   navrhovateľa,   môže   
vyhlasovateľ   uzavrieť   kúpnu   zmluvu s  navrhovateľom, ktorý splnil 
podmienky súťaže a vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže sa 
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 

 
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 

 

Č. j. MM -                    /2012 

Kúpna zmluva  o prevode  práv  k  nehnuteľnosti 
podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Zmluvné strany: 

Predávajúci:       Mesto Zlaté Moravce, zastúpené pri tomto úkone 
                 primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
                 so sídlom:                  953 01 Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 2 
                 IČO:                        00308676 
                 DIČ:                        2021058787 
                 Bankové spojenie:     VÚB Nitra, a.s. 
                          Č. účtu:                   1622578653/0200 
 
 

Kupujúci:              
 
 
 

 v  nasledovnom znení: 

Článok 1 
 Všeobecné ustanovenia 

 
 

1. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným a  oprávneným vlastníkom 
nehnuteľnosti zapísanej  v katastri nehnuteľností vedenom na 
Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté 



Moravce, obec Zlaté Moravce, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, na 
LV č. 3453, a to pozemku  parcely  KN  registra „C“, parcelné č. 1 364/2  
o  výmere 189 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  (ďalej 
„nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 
 

Článok  2 
Predmet a účel zmluvy 

1.      Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
uvedenej  v  tomto  článku, ktorá  je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho. 
Predávajúci predáva  a  kupujúci  kupuje  nasledovnú nehnuteľnosť:  

o pozemok  -  parcela  KN    registra „C“, parc. č. 1 364/2  o    
výmere 189 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaný na LV č. 3453, katastrálne územie Zlaté Moravce, obec: 
Zlaté Moravce, okres  Zlaté  Moravce. 

2.      Predávajúci prevádza zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 
uvedenú  v  čl.2 bod 1 tejto zmluvy na kupujúceho za odplatu podľa čl.3 tejto 
kúpnej zmluvy. Kupujúci za odplatu nadobúda nehnuteľnosť uvedenú  v čl.  2 
bod 1 tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva. 

Článok 3 
Kúpna cena a jej splatnosť 

1.    Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva     
k nehnuteľnosti uvedenej  v čl. 2 bod 1 tejto zmluvy vo výške ................ € 
(slovom  ......................................... eur) 

2.        Kúpnu cenu sa  kupujúci zaväzuje zaplatiť bezodkladne najneskôr pri 
podpise tejto zmluvy  a  to  bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený  
v záhlaví tejto zmluvy alebo do pokladnice Mestského úradu. Kúpna cena je 
uhradená dňom jej pripísania na účet predávajúceho.  Po úhrade kúpnej ceny 
a po podpise tejto kúpnej zmluvy predávajúci bezodkladne podá návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V prípade, že kupujúci neuhradí  
kúpnu cenu v súlade s  touto  zmluvou,  má  predávajúci  právo od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

Článok 4 
 Technický stav predmetu kúpy 

1. Predávajúci    upozorňuje,    že   na    pozemku,   ktorý  je predmetom prevodu    
vlastníckeho práva /parcela KN  registra „C“, číslo parcely 1364/1/ sa nachádza   
v  zemi vedené elektrické vedenie k prevádzkepani  Zachariašovej. 
2. Predávajúci   prehlasuje, že ďalšie chyby , na ktoré by bol povinný kupujúceho    
osobitne upozorniť, mu nie sú známe.   
3. Kupujúci   prehlasuje,   že  pred  uzatvorením  tejto  zmluvy  sa  oboznámil so 
stavom predmetu kúpy a  s  jeho vybavením. Stav predmetu kúpy je mu úplne 
známy z písomnej dokumentácie predávajúceho (z listu vlastníctva, na ktorom je   
predmet   kúpy   zapísaný)   ako  aj  z  osobnej prehliadky a prehlasuje, že 
predmet kúpy prijíma a kupuje bez výhrad, v stave v akom stojí a leží. 



 
Článok 5 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 

1.        Predávajúci  oboznámil   kupujúceho  so stavom nehnuteľnosti uvedenej  
v  čl. 2  bod 1 tejto zmluvy a prehlasuje, že na prevádzanej  nehnuteľnosti 
uvedenej  v čl. 2 bod 1 neviaznu žiadne dlhy, vecné   bremená   ani   iné   ťarchy. 

2.       Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti uvedenej v čl. 2 
bod    1 tejto zmluvy  nie je, ani nebolo začaté žiadne súdne, exekučné 
alebo iné správne konanie, ktoré sa týka prevádzanej nehnuteľnosti alebo 
jej časti, a že voči uvedenej  nehnuteľnosti ani neexistujú žiadne práva 
tretích osôb, ktoré môžu priamo alebo nepriamo postihovať predmetnú 
nehnuteľnosť alebo prevod vlastníckeho práva k nej. 

3.      Predávajúci prehlasuje, že s nehnuteľnosťou  uvedenou  v čl. 2 bod 1 nie 
sú   zviazané žiadne nedoplatky ako daň z nehnuteľnosti a podobne.  

4.       V  prípade  nepravdivých    prehlásení    predávajúceho podľa tohto článku    
5, zodpovedá predávajúci za škodu, ktorá v tomto dôsledku vznikne kupujúcemu. 
 

Článok 6 
Ostatné dojednania 

 
1.      Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s prevodom 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho hradí 
kupujúci. 
2.      Kupujúci   nadobudne    vlastnícke   právo k nehnuteľnosti až povolením 
vkladu  vlastníckeho    práva    k    nehnuteľnosti   v  prospech  kupujúceho  do 
katastra   nehnuteľností vedeného Správou katastra v Zlatých Moravciach. 
3.      Predávajúci  vyhlasuje, že spôsob prevodu nehnuteľnosti uvedenej v čl. 2 

bod 1 tejto zmluvy  v  zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí   v   platnom znení  -  obchodnou  verejnou  súťažou 
podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov /vyhlásenou v súlade s ustanoveniami § 281 až § 
288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov/ a  podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 
2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva  v Zlatých  
Moravciach   č. ........./2012 na  13.  zasadnutí  konanom   dňa  
23.02.2012. 

4. Mestské   zastupiteľstvo  v  Zlatých   Moravciach   na   svojom   ...... 
zasadnutí  konanom  dňa   ...........2012   na  základe  výsledkov   obchodnej   
verejnej  súťaže   a   v  súlade  so schválenými podmienkami  OVS    
uznesením  č.    ........../2012,    schválilo   konečný   prevod   nehnuteľnosti    
-    pozemku  parcely    KN    registra   „C“,   číslo      parcely:  1364/2    (druh 
pozemku: zastavané     plochy a nádvoria)   o   výmere   189 m²,    zapísanej 
na LV č. 3453,  katastrálne    územie    Zlaté Moravce,   obec:   Zlaté   Moravce,   



okres  Zlaté     Moravce   pre   kupujúceho   uvedeného   v záhlaví   tejto zmluvy 
(viď. zmluvné strany  –  kupujúci).  
5.    Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas v súlade so zákonom 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na 
spracovávanie osobných údajov potrebných k výkonu činností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie evidencie a na jej zverejnenie 
v zmysle článku 7. ods. 3 tejto zmluvy. 

6.     Kupujúci sa zaväzuje využiť nehnuteľnosť  uvedenú v  čl. 2 bod 1, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy  v súlade s platným ÚPN mesta Zlaté Moravce 
v čase uzatvorenia tejto  kúpnej zmluvy, na ktorom predmetná parcela 
tvorí...............  →  za účelom vybudovania   
............................................................................ 
......................................................................................................................
.......     

7. Kupujúci    sa  zaväzuje nezmeniť účel  užívania nadobudnutej    nehnuteľnosti    
uvedenej       v     ods.    4  tohto  článku,   a   to    po      dobu     10  rokov    od      
nadobudnutia    vlastníckeho  práva k  predmetnej     nehnuteľnosti.    
V  opačnom       prípade      má      predávajúci      právo     uplatniť   si   voči    
kupujúcemu  zmluvnú pokutu vo výške   5 670,00 €. 
8.   Kupujúci  sa   zaväzuje,  že  v  prípade   prevodu nehnuteľnosti uvedenej v  
čl. 2 bod 1  na  tretí  subjekt patrí Mestu Zlaté Moravce predkupné právo na kúpu  
nehnuteľnosti  uvedenej  v čl. 2 bod 1  za  kúpnu  cenu vo výške  kúpnej ceny  
podľa tejto zmluvy. 

 
 

 
 

Článok  7 
Záverečné ustanovenia 

 

1.  Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy 
o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Pred podpisom tejto zmluvy 
si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej 
vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

2.  Obe  zmluvné  strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto 
zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch 
zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle 
ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

3.  Zmluva  nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť  dňom  nasledujúcim  po dni jej zverejnenia  predávajúcim. Zmluva je  
vyhotovená  v  šiestich rovnopisoch, z ktorých má každý   platnosť originálu. 
Mesto obdrží  dve  vyhotovenia,  kupujúci  obdrží dve  vyhotovenia a dve 
vyhotovenia budú predložené Správe katastra Zlaté Moravce, ako prílohy návrhu 
na vklad vlastníckeho práva. 



4.      Meniť  a  dopĺňať  ustanovenia  tejto zmluvy je možné len písomnou formou 
za súhlasu  oboch  zmluvných  strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne 
neupravené sa  riadia  príslušnými   ustanoveniami   občianskeho   
zákonníka  a  ostatných  príslušných predpisov v platnom znení.  

 

      V Zlatých  Moravciach,   dňa                            V Zlatých  Moravciach,   dňa     

      z a   p r e d á v a j ú c e h o:                             k u p u j ú c i 

 

__________________________________             
_______________________________       
       Mesto    Zlaté     Moravce                                               
    Ing.  Peter   L e d n á r,   CSc.                                             
             primátor   mesta                                                                                                                     

 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 

 
Uznesenie č. 270/2012  

z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 23.02.2012 

Návrh na schválenie úpravy názvu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  úpravy názvu dokumentu „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté 
Moravce  - aktualizácia“, ktorý bol schválený uznesením č. 134/2011 na 8. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 22.9.2011 v Zlatých Moravciach. 
s c h v a ľ u j e 

a) zmenu uznesenia č. 134/2011 z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného 
dňa 22.9.2011 v Zlatých Moravciach tak, že slovo „plán“ sa v celom texte 
uznesenia č.134/2011 nahrádza slovom „program“ 

 
b) zmenu názvu dokumentu „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté 

Moravce - aktualizácia“ na „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 
Zlaté Moravce - aktualizácia“. 

 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 



 
 

Uznesenie č. 271/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na 1. Úpravu programového rozpočtu za rok 2012 Mesta Zlaté Moravce.     
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na 1. Úpravu programového rozpočtu za rok 2012 Mesta Zlaté Moravce    
s c h v a ľ u j e 
1. Úpravu programového rozpočtu za rok 2012 Mesta Zlaté Moravce.     
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 

Uznesenie č. 272/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestského  strediska kultúry a športu 

p. o. 
na rok 2012  s výhľadom na roky 2013 a 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestského  strediska kultúry a športu p. o. 
na rok 2012  s výhľadom na roky 2013 a 2014 
s c h v a ľ u j e 
Programový rozpočet  Mestského  strediska kultúry a športu p. o. na rok 2012 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Programový rozpočet Mestského  strediska kultúry a športu p. o. s výhľadom na roky 
2013 a 2014 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 273/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu  Službyt mestský podnik na rok 2012  
s výhľadom na roky 2013 a 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie Programového rozpočtu  Službyt mestský podnik na rok 2012  
s výhľadom na roky 2013 a 2014 
s c h v a ľ u j e 
Programový rozpočet  Službyt mestský podnik na rok 2012 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Programový rozpočet  Službyt mestský podnik s výhľadom na roky 2013 a 2014 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 

Uznesenie č. 274/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Technické služby mesta m. p. na rok 
2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie Programového rozpočtu Technické služby mesta m. p. na rok 2012 
s výhľadom na roky 2013 a 2014 
s c h v a ľ u j e 
Programový rozpočet pre  Technické služby mesta m. p. na rok 2012  
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Programový rozpočet Technické služby mesta m. p. výhľadom na roky 2013 a 2014 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 275/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestská nemocnica Prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 
s c h v a ľ u j e 
programový rozpočet pre  Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.  
na rok 2012 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Programový rozpočet Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.  
s výhľadom na roky 2013 a 2014 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
 

Uznesenie č. 276/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na schválenie Programového rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce m. p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie Programového rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce m. 
p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých 
Moravciach 
s c h v a ľ u j e 
Programový rozpočet pre  Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce m. p. na rok 2012 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Programový rozpočet Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce m. p. výhľadom na roky 
2013 a 2014 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
 
 



Uznesenie č. 277/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Dodatky k Zriaďovacím listinám mestských podnikov Technické služby mesta, 
Záhradnícke služby mesta, Službyt a Mestská nemocnica 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrhy Dodatkov k Zriaďovacím listinám mestských podnikov Službyt, Záhradnícke 
služby mesta, Technické služby mesta a Mestská nemocnica 
s c h v a ľ u j e 

a) Dodatok č.  6 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 00587168 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 
k tomuto uzneseniu 

b) Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: 
Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 v predloženom znení 
uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu 

c) Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté 
Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 18047343 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 3 k tomuto 
uzneseniu 

d) Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom:  
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 17336015  v predloženom znení 
uvedenom v prílohe č. 4  

 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 

Uznesenie č. 278/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na  schválenie  uznesenia  Zadanie pre Územný plán Mesta Zlaté  Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh Zadanie pre Územný plán Mesta Zlaté  Moravce 
s c h v a ľ u j e  
zadanie pre Územný plán Mesta Zlaté  Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 



 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 279/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu 
dokumentáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
s c h v a ľ u j e 
záväzok Mesta Zlaté Moravce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Mestom Zlaté Moravce ako 
žiadateľom 
z r u š u j e 
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 90/2011 zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.6.2011 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 280/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Zmluva o budúcej  zmluve o zriadení vecných bremien  - ZSE Distribúcia, a.s. (IBV 
– Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s. za účelom výstavby elektroenergetických 
stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – I. etapa 



s c h v a ľ u j e 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté 
Moravce ako budúcim povinným a spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO: 36361518  ako budúcim oprávneným uzatváranej za účelom výstavby 
elektroenergetických stavieb a zariadení v súvislosti so stavbou IBV Mlynský potok – I. 
etapa, predmetom ktorej bude vecné bremeno  spočívajúce v: 
a) zriadení a uložení elektroenergetických stavieb a zariadení 
b) užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii 
a akýchkoľvek iných stavebných úpravách elektroenergetických stavieb a zariadení a ich 
odstránení 
c) vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávnených a ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným  na výkon povolenej činnosti, vrátane 
činností uvedených v bode a) a b) 
d) obmedzeniach vyplývajúcich zo zákona o energetike, vrátane povinnosti  strpieť 
ochranné pásmo elektroenergetických stavieb a zariadení podľa  § 36 zákona o energetike 
a to na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce: 
parc.č. 2275/3, 2277/2 a 2281/1 zapísaných na LV č. 5417  a pozemkoch parc. č. 2081/2, 
2272/7, 2278/20,  2278/47, 2278/48, 2278/49, 4724/12 a 4724/48 zapísaných na LV č. 
3453.  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
 

Uznesenie č. 281/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Návrh na doplnenie člena Komisie dopravy a miestnych komunikácií pri MsZ 
v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh   Občianskeho výboru č. 5 mestskej časti Chyzerovce na doplnenie člena Komisie 
dopravy a miestnych komunikácií – Viliam Tonkovič, bytom Chyzerovecká 108, 953 01 
Zlaté Moravce  
s c h v a ľ u j e 
za člena Komisie dopravy a miestnych komunikácií Viliama Tonkoviča, bytom 
Chyzerovecká č. 108, 953 01 Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 



 
 
 

Uznesenie č. 282/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Informácia o zmene sekretára v Komisii ochrany, verejného poriadku a CO 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  13. zasadnutí MsZ konanom dňa 
23.02.2011 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára v Komisii ochrany, verejného poriadku a CO, kde Mgr. 
Ivana Hritza nahrádza PhDr. Marián Takáč. 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
informáciu o zmene sekretára v Komisii ochrany, verejného poriadku a CO, kde Mgr. 
Ivana Hritza nahrádza PhDr. Marián Takáč. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 

Uznesenie č. 283/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Informácia o zmene sekretárov v Komisii finančnej 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  13. zasadnutí MsZ konanom dňa 
23.02.2011 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára v Komisii finančnej, kde Ing. Evu Struhárovú nahrádza 
Ing. Renáta Mamráková 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
informáciu o zmene sekretára v Komisii finančnej, kde Ing. Evu Struhárovú nahrádza 
Ing. Renáta Mamráková 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 

 
 

 
 
 

Uznesenie č. 284/2012  
z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.02.2012 
Súhlas mesta Zlaté Moravce k  zaradeniu Súkromnej  materskej školy – Little 
treasures  
do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 



Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13.zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
p r e r o k o v a l o 
žiadosť spoločnosti ESAM s.r.o., Zlaté Moravce o vydanie súhlasu mesta Zlaté Moravce 
k zaradeniu Súkromnej materskej školy – Little treasures  do siete  škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ SR v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
s ú h l a s í 
so zaradením Súkromnej  materskej školy - Little treasures na území mesta Zlaté 
Moravce do siete  škôl MŠVVaŠ SR v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012 
 
 
 

Uznesenie č. ...../2012 
z   13. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 23.2.2012 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  
Zrušenie bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 198/2011 z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 13. zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh  zrušenie bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 198/2011 z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011, ktorého výkon bol pozastavený primátorom 
mesta a ktoré bolo následne potvrdené  mestským zastupiteľstvom dňa 02.02.2012 
 
z r u š u j e 
bod 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 198/2011 z 11. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo na základe 
poslaneckého návrhu zrušenie príspevkovej organizácie mesta – Mestskej nemocnice 
prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, IČO: 17336015 ku dňu 31.03.2012 
a prebratie všetkých záväzkov a pohľadávok zrušenej organizácie Mestom Zlaté Moravce 
ako zriaďovateľom tejto príspevkovej organizácie 

 
 
 

V Zlatých Moravciach dňa 02.02.2012 
 



 
Uznesenie č. 242/2012 – nepodpísané z minula 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 02.02.2012 

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Návrh nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mesto Zlaté Moravce a 
nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca n.o. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
02.02.2012 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
predložený poslanecký návrh týkajúci sa  nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mesto 
Zlaté Moravce a nájomcom Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca n.o. 
u k l a d á 
mestskému úradu pripraviť a realizovať kroky potrebné k prenajatiu mestského majetku 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca n.o., v zmysle predloženého návrhu nájomnej 
zmluvy. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 02.02.2012 
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