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

Zápisnica 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Ospravedlnení: Ing. Švajčík Karol, Ing. Marek Holub, Ing. Ján Adamec 
Dátum konania: ll.júna2015o15,00hod. 

Program: 
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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 plnenia uznesení (mat. č. l-7MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
l O. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 (mat. č.2-7MZ-2015) 
11. Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a správa 

nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 (mat. 
č.3-7MZ-2015) 

12. Správy o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov Mesta Zlaté Moravce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2014 
(mat. č.4-7MZ-2015) 

13. Návrh na čerpanie rezervného fondu mesta (mat. č.5-7MZ-2015) 
14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 a správa 
nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 (mat. č.6-

7MZ-2015) 
15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské 

stredisko kultúry a športu p.o. za rok 2014 a správa nezávislého audítora 
k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. k 31.12.2014 (mat. č.7-7MZ-2015) 

16. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej 
závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.12.2014 (mat. č.8-7MZ-2015) 

17. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické · 
služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 20 14 a správa nezávislého audítora 



k účtovnej závierke príspevkovej orgamzac1e Technické služby Mesta Zlaté 
Moravce, m. p. k 31.12.2014 (mat. č.9-7MZ-2015) 

18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 a správa nezávislého 
audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik k 31 .12.2014 (mat. č.10-7MZ-2015) 

19. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 897/2014 o schválení spôsobu prevodu mestského 
bytu pani Zuzane Vojtasovicsovej (mat. č.11-7MZ-2015) 

20. Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského bytu, podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
manželom Vojtasovicsovým (mat. č.12-7MZ-2015) 

21. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. (stavba „HYPERMARKET Zlaté Moravce -
Továrenská ulica - inžinierske siete") na časť parcely registra „E" číslo 5694 
(mat. č.13-7MZ-2015) 

22. Návrh na schválenie prenájmu pozemku - pod časťou komunikácie 
nachádzajúcej sa na Továrenskej ulici pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. 
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.14-7MZ-2015) 

23. Vystúpenia občanov 
24. Rôzne 
25. Diskusia 
26. Interpelácie poslancov 
27. Schválenie uznesenia 
28. Záver 

Pred otvorením rokovania Mestského zastupiteľstva zástupca poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach MUDr. Oto Balco v mene ostatných poslancov 
MsZ zablahoželal primátorke mesta Ing. Serafíne Ostrihoňovej k jej nedávnym 
narodeninám. Primátorka im vrúcne a srdečne poďakovala za tento prejav úcty k jej 
narodeninám a následne pristúpila k otvoreniu rokovania Mestského zastupiteľstva. 

K bodu 11 
Otvorenie 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - privítala všetkých prítomných 
Zlatomoravčanov, poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, viceprimátorku, 
prednostu MsÚ, náčelníka Mestskej polície, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov 
základných škôl a materských škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov Mestského úradu 
na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 11. júna 2015 so začiatkom o 15-
tej hodine. 

K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
Primátor ka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za zapisovateľku na 7. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 11. júna 2015 určuje Silviu 
Švajčíkovú. 
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K bodu 3/ 
V rčenie overovateľov zápisnice 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za overovateľov zápisnice 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 11. júna 2015 určuje poslancov Mgr. 
Romana Šíru a PaedDr. Pavla Petroviča. 

K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 

Primátor ka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová uviedla, že zo 7. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva konaného dňa 11. júna 2015 sa ospravedlnili poslanci MsZ -
Ing. Marek Holub, Ing. Karol Švajčík a Ing. Ján Adamec. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 

K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej komisie. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za členov návrhovej 
komisie navrhuje: 

za predsedu: poslanca Vladimíra Klučiara 
za členov: poslankyňu JUDr. PharmDr. Ivonu Vicianovú a poslanca RNDr. Jozefa 
Palu šku 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Klučiara 

za členov: p. poslankyňu JUDr. PharmDr. Ivonu Vicianovú ap. poslanca RNDr. 
Jozefa Palušku 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman ) 
Proti: O 
Zdržali sa: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 14 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že nie je potrebné, aby sa 
navrhnutý poslanec za člena návrhovej komisie zdržoval hlasovania, naopak pokiaľ bude 
tiež za tento návrh, potvrdí tým jeho súhlas. 
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K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že návrh programu 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto 
zasadnutie. Následne požiadala poslancov, že ak má niekto pozmeňujúci návrh, aby ho 
predniesol a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil návrh aj v písomnej forme 
spolu s návrhom uznesenia. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - Zaznamenala poslancov v poradí ako 
sa prihlásili - poslankyne MVDr. Balážová , PaedDr. Ivanovičová, poslanec Madola. 
Následne odovzdala slovo viceprimátorke MVDr. Balážovej. 

MVDr. Marta Balážová podala návrh na zaradenie do programu rokovania bod : 
„Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru 
- v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. 
Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra „C" 
číslo 712 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce v časti vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o celkovej 
prenajatej výmere lm2, za účelom podnájmu priestorov na prevádzkovanie nápojového 
automatu, na dobu určitú a to do 31.5.2018, pre Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 O 1 
Kežmarok, IČO 31735657 zast. konateľom Ing. Peter Grondžák, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov", ako bod č. 10 programu zasadnutia. 

MVDr. Balážová - vysvetlila všetkým prítomným dôvod, prečo tento návrh ako aj nasledujúce 
návrhy na prenájom sú riešené osobitným zreteľom. Uviedla, že Mestské zastupiteľstvo na 
svojom 6. zasadnutí konanom dňa 23.04.2015 schválilo výkon správy nehnuteľností zapísaných 
na L V č. 3467 kat. úz. Zlaté Moravce v prospech príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce a to z dôvodu splnenia podmienok pri žiadosti 
mestskej nemocnice o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Následkom tohto 
kroku ako aj uzavretím dohody o skončení nájmu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou zanikli všetky doteraz uzavreté podnájomné zmluvy na nebytové priestory v areáli 
Mestskej nemocnice. 
Nakoľko Mesto Zlaté Moravce má záujem na korektnej spolupráci so subjektmi, ktoré mali 
riadne uzavreté podnájomné zmluvy, bol daný záujem na čo najrýchlejšom obnovení týchto 
nájomných vzťahov, tak aby zúčastneným subjektom nevznikla škoda. Tento záujem mesta Zlaté 
Moravce bol obsiahnutý v záveroch z pracovnej komisie poslancov MsZ, z ktorých vyplynulo, že 
je potrebné pokračovať v pôvodných zmluvných vzťahoch. 
Dodala, že uvedené sa týka všetkých návrhov, ktoré bude predkladať. 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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PaedDr. Pavol Petrovič - sa opýtal, či nie je možné hlasovať za všetky návrhy na 
zaradenie do programu kompletne, na čo mu bolo odpovedané, že to nie je možné 
a potrebné je hlasovanie ku každému návrhu zvlášť. 

MVDr. Marta Balážová podala návrh na zaradenie do programu rokovania bod : 
„Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru 
- v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/6 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej 
prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na 
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020, pre 
Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 131 7/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 43222200 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13 8/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č. 11 programu zasadnutia 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Síra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

MVDr. Marta Balážová podala návrh na zaradenie do programu rokovania bod : 
„Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru 
v budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako garáže 
pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom prenájmu 
nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby - garážovanie 
sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre PETVAL ZDNR, s.r.o., 
Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892 zastúpenú konateľom Milanom Valachom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č.12 programu zasadnutia 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

MVDr. Marta Balážová podala návrh na zaradenie do programu rokovania bod : 
„Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru 
v budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená ako 
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nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 a 319 o celkovej 
prenajatej výmere 50 m2 na dobu neurčitú, pre Petra Vančíka, Hviezdoslavova 30, 953 O 1 
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", ako bod č. 13 programu 
zasadnutia 

Primátor ka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

MVDr. Marta Balážová podala návrh na zaradenie do programu rokovania bod : 
„Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 
postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV č. 3467 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej 
prenajatej výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na I. poschodí gynekologického 
oddelenia a 81 m2 na I. poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou využívania 
čistiacej a sterilizačnej miestnosti, na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre Vox Lauri, 
s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 O 1 Levice, IČO 45867631 zastúpenú konateľom MUDr. 
Vladimírom Bátovským z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č. 14 
programu zasadnutia 

Primátor ka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, lvanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

MVDr. Marta Balážová podala návrh na zaradenie do programu rokovania bod : 
„Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru - v budove so súpisným 
číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v 
LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 a to do 14.12.2016 pre pre Záchranná 
zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 17336210, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov" ako bod č. 15 programu zasadnutia 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
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Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Primátorka mesta odovzdala slovo PaedDr. Klaudii Ivanovičovej, ktorá podala návrh na 
zaradenie do programu rokovania bod : Návrh Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 
v Zlatých Moravciach na riešenie situácie v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce ako bod č. 16 programu zasadnutia 

Primátor ka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Primátorka mesta odovzdala slovo, poslancovi Ivanovi Madolovi, ktorý podal návrh 
na zaradeniu do programu rokovania bod: „Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov 
v Meste Zlaté Moravce", ako bod č. 17 programu zasadnutia. 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - vyjadrila svoj súhlas s navrhovaným 
bodom a opýtala sa , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia 7. 
MZ v znení schválených doplňujúcich návrhov. 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený program 
rokovania rokovania 7. Mestského zastupiteľstva v znení doplňujúcich návrhov bol 
poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala prednostu MsÚ, aby 
predstavil úspešného uchádzača vo výberovom konaní, ktorý bol prijatý na pracovnú 
pozíciu vedúceho Oddelenia projektov a propagácie mesta namiesto Ing. Miroslava 
Košúta, ktorý sa rozhodol prijať inú pracovnú pozíciu, mimo mesta Zlaté Moravce 

Prednosta MsÚ, Ing. Miroslav Šlosár - predstavil poslancom MsZ Ing. Jozefa 
Molnára, nového vedúceho Oddelenia projektov a propagácie mesta. 

JUDr. Esterková, poslankyňa MsZ - opýtala sa na referencie, prípadne skúsenosti Ing. 
Molnára. 

Primátorka mesta požiadala o osobné krátke predstavenie a podanie informácii Ing. 
Molnára. 
Pred tým požiadala poslancov o hlasovanie k súhlasu udelenia slova. 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta na základe hlasovania udelila slovo Ing. Molnárovi. 

Ing. Jozef Molnár - uviedol, že sa volá Jozef Molnár, narodil v Zlatých Moravciach, má 
50 rokov a trvalý pobyt má v Ladiciach. Následne vymenoval doterajšie zamestnania od 
posledného: 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
Obvodný úrad Životného prostredia 
Obvodný úrad pozemkový - ako riaditeľ 
Slovenský pozemkový fond 
Agronóm kde vypracovával ROEP 

JUDr. Esterková ..:... požiadala o informácie k pracovným skúsenostiam v súvislosti s 
projektmi. 

Ing. Molnár - uviedol, že životné prostredie podľa zákona posudzuje projekty a na 
ministerstve a pozemkovom úrade vykonával komasácie, čiže projektové úpravy. Tieto 
projektové úpravy boli aj teraz v poslednej dobe zadané na 80 miliónov Eur kde boli aj 
verejné obstarávania. 
Primátorka mesta poďakovala a prešla k ďalšiemu bodu rokovania. 

K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že žiada overovateľov zo 6. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, poslancov RNDr. Jozefa Palušku a Mgr. Denisu 
Uhrinovú, aby podali stanovisko k zápisnici Mestského zastupiteľstva. 
RNDr. Jozef Paluška - zápisnicu som si prečítal a na znak súhlasu som ju podpísal. 
Mgr. Denisa Uhrinová - zápisnicu som si prečítala a na znak súhlasu som ju podpísala. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že z dôvodu neprítomnosti 
overovateľa zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva poslanca JUDr. Pavla Dvonča na 
poslednom zasadnutí prosím ho o stanovisko k zápisnici. 
JUDr. Pavel Dvonč - uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 

K bodu 8/ 
Kontrola plnenia uznesení 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Horvát - uviedol, že na 6. zasadnutí MsZ bolo prijatých 34 uznesení, z toho 30 
bolo splnených a 4 uznesenia sa priebežne plnia. 

K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že odpovede na interpelácie 
boli podané priamo na rokovaní Mestského zastupiteľstva na niektoré bolo odpovedané 
písomne. Prosím poslancov, ktorí majú záujem tomuto bodu sa vyjadriť, aby sa prihlásili 
o udelenie slova. 

Mgr. Denisa Uhrinová - uviedla, že na jej interpeláciu riaditeľ Záhradníckych služieb 
odpovedal, ale nie celkom sa stotožňuje s odpoveďou ktorú poslal, myslí si, že nie 
dostatočne bolo odpovedané na otázky , preto na doplnenie niektorých informácií si s ním 
ešte dohodne osobné stretnutie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala pani ekonómku 
Záhradníckych služieb, ktorá zastupovala riaditeľa tohto mestského podniku, aby 
evidovala a posunula informácie pánovi riaditeľovi. Ďalej dodala, že na pozíciu riaditeľa 
Záhradníckych služieb sa konalo výberové konanie a o výsledku môže informovať 
prednosta MsÚ v bode Rôzne. Boli prihlásení viacerí uchádzači, ale veľa z nich sa 
nezúčastnilo výberového konania, tak ako aj v prípade Ing. Ľubomíra Gábriša, ktorý tiež 
neprišiel. Napriek tomu jeho poverenie zatiaľ naďalej trvá. Primátorka mesta 
skonštatovala, že verí tomu, že pán Gábriš je si tohto vedomý. 
Pani ekonómka uviedla, že pán riaditeľ nie je prítomný z dôvodu čerpania dovolenky. 

RNDr. Jozef Paluška, poslanec MsZ - uviedol, že na poslednom MsZ interpeloval 
prednostu MsÚ ohľadom činnosti komunitného centra v Zlatých Moravciach, kde sa do 
diskusie zapojila aj pani Blaháková, ktorá mu prisľúbila poskytnutie týchto informácií 
(súpis vykonaných činností v rámci komunitnej práce) e-mailovou formou. 
Do dnešnej doby nedostal odpoveď na svoju interpeláciu od p. Blahákovej ani písomne, 
ani ústne, ani e-mailom. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - ospravedlnila sa za pani Blahákovú a 
požiadala prednostu MsÚ o preverenie tejto skutočnosti a o zabezpečenie odoslania 
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odpovede na interpeláciu v krátkom čase. 

K bodu 10/ 
Návrh na schválenie prena1mu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru - v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" 
číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na 
parcele registra „C" číslo 7 /2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na L V č. 3467 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce v časti vstupných vestibulov interného a 
chirurgického pavilónu o celkovej prenajatej výmere lm2, za účelom podnájmu 
priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to do 
31.5.2018, pre Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 31735657 
zast. konateľom Ing. Peter Grondžák, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať JUDr. Ing. Martina 
Cimráka, ktorý je poverený riadením Mestskej nemocnice. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného 
majetku mesta - časť nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej 
na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 
491, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na LV 
č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v časti vstupných vestibulov interného a 
chirurgického pavilónu o výmere 1 m2, za účelom prenájmu priestorov na 
prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to od O 1. 07.2015 do 31.5.2018 
pre Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 31735657 zast. konateľom 
Ing. Peter Grondžák za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 
40€/mesačne za jeden nápojový automat s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne 
náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.5.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 11/ 
Návrh na na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru - v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" 
číslo 7/6 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce o celkovej prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových 
priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to 
do 30.6.2020, pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO 43222200 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať JUDr. Ing. Martina 
Cimráka, ktorý je poverený riadením Mestskej nemocnice. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného 
majetku mesta - časť nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 501, postavenej 
na parcele registra „C" číslo 716 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce o celkovej prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu 
nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu 
určitú a to do 30.6.2020, pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO 43222200 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 65,03 €/mesačne s tým, že v cene nájmu nie sú zahrnuté paušálne 
náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 30.6.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 12/ 
Návrh na schválenie prenaJmU nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v 
k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
označenej ako garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, 
za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej 
zdravotnej služby - garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 
31.05.2020, pre PETV AL ZDNR, s.r.o., Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892 
zastúpenú konateľom Milanom Valachom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať JUDr. Ing. Martina 
Cimráka, ktorý je poverený riadením Mestskej nemocnice. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného 
majetku mesta - časť nebytového priestoru v budove bez súpisného čísla, postavenej na 
parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce označenej ako garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej 
výmere 126 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie 
dopravnej zdravotnej služby - garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 
31.05.2020, pre PETVAL ZDNR, s.r.o., Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892 
zastúpenú konateľom Milanom Valachom za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov 
v sume 178,50€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie 
a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.12.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 13/ 
Návrh na schválenie prenaJmU nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 
3 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
označená ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 
a 319 o celkovej prenajatej výmere 50 m2 na dobu neurčitú, pre Petra Vančíka, 
Hviezdoslavova 30, 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 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať JUDr. Ing. Martina 
Cimráka, ktorý je poverený riadením Mestskej nemocnice. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného 
majetku mesta - časť nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 486, postavenej 
na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce označená ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu 
číslo dverí 317, 320 a 319 o celkovej prenajatej výmere 50 m2 pre Petra Vančíka, 
Hviezdoslavova 30, 953 01 Zlaté Moravce na dobu neurčitú za nájomné v zmysle 
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 
11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 70€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú 
zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať 
v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 10.9.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

ukl adá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 14/ 
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 
postavenej na parcele registra „C" číslo 7 /2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v L V č. 
3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa 
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Korca, DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o 
celkovej prenajatej výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na 1. poschodí 
gynekologického oddelenia a 81 m2 na 1. poschodí gynekologickej operačnej sály s 
možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej miestnosti, na dobu určitú a to do 
31.05.2020, pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 45867631 
zastúpenú konateľom MUDr. Vladimírom Bátovským z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať JUDr. Ing. Martina 
Cimráka, ktorý je poverený riadením Mestskej nemocnice. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového 
priestoru - v budove súpisné číslo 491 postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísané v L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská 
nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 O 1 Zlaté 
Moravce - v časti o celkovej prenajatej výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na 
I. poschodí gynekologického oddelenia a 81 m2 na I. poschodí gynekologickej operačnej 
sály s možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej miestnosti 
pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 45867631 zastúpenú 
konateľom MUDr. Vladimírom Bátovským, 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 určitú od 01.07.2015 do 31.05.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov v sume 1000,00 €/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj 
paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

potreba zabezpečenia prevádzky gynekologického oddelenia nemocnice a jeho 
plynulej prevádzky po ukončení podnájomnej zmluvy 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.05.2020, 
k ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce 
a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 15/ 
Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru - v budove so súpisným 
číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce 
zapísané v L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 a to do 
14.12.2016 pre pre Záchranná zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 
Bratislava, IČO 17336210, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať JUDr. Ing. Martina 
Cimráka, ktorý je poverený riadením Mestskej nemocnice. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného 
majetku Mesta Zlaté Moravce - časti nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 
505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v L V č. 
3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 podľa doterajšieho užívania 
pre pre Záchranná zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 
1733621 O, 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 01.07.2015 do 14.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 1000,00€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne 
náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- poskytovanie záchrannej zdravotnej služby pre občanov Mesta Zlaté Moravce 
- pokračovanie v užívaní priestorov podľa podmienok dohodnutých v pôvodnej 
podnájomnej zmluve zo dňa 30.4.2010 
uk l adá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 16/ 
Návrh Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na 
riešenie situácie v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 
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Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu k predloženému bodu 
rokovania. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a poveruje primátorku mesta Zlaté Moravce: 
a) hľadať investora pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 

Moravce 
b) vyvolať stretnutie s potenciálnym investorom, spoločnosťou Svet zdravia, a.s 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 17/ 
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 
2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce" 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať náčelníka Mestskej 
polície, PhDr. Mariána Takáča. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. III 
PPZ 2015 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly ministerstva vnútra slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti 

chodcov v Meste Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na 
realizáciu projektu a to vo výške 1000€ 

Primátor ka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 18/ 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 (mat. č.2-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Szobiovú, vedúcu 
oddelenia financií a rozpočtu. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo 
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
c) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
d) návrh na prídel do Rezervného fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Zlaté Moravce za 

rok 2014 
b) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
schvaľuje 

a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 bez výhrad 
prídel do Rezervného fondu vo výške 131.424, 73 eur 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 19/ 
Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a správa 
nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 (mat. 
č.3-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Szobiovú, vedúcu 
oddelenia financií a rozpočtu. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo 
a) návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 s účtovnou závierkou za rok 2014 
berie na vedomie 
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Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2014 s účtovnou závierkou za rok 2014 
schvaľuje 

Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 20/ 
Správy o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Mesta Zlaté Moravce a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2014 (mat. č.4-7MZ-
2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Szobiovú, vedúcu 
oddelenia financií a rozpočtu. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2014 
b) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
d) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
e) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 21/ 
Návrh na čerpanie rezervného fondu mesta (mat. č.5-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Szobiovú, vedúcu 
oddelenia financií a rozpočtu. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje 
a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 60.330 

eur nasledovne: 
).>- na bežné výdavky vo výške 16.330 eur na zaplatenie pohľadávky z titulu náhrady 

ušlej mzdy na základe rozsudku Okresného súdu v Nitre v zmysle ustanovenia § 
1 O ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v platnom znení 

~ na kapitálové výdavky vo výške 36.000 eur na financovanie konceptu a návrhu 
Územného plánu mesta Zlaté Moravce 

~ na kapitálové výdavky vo výške 8.000 eur na zakúpenie traktorových kosačiek 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením v zmysle 

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

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 22/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej orgamzac1e Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 a správa 
nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k31.12.2014 (mat. č.6-7MZ-
2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať JUDr. Ing. Martina 
Cimráka, povereného riadením mestskej nemocnice 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení :Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo 

19 



a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 

b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 20 14 príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 

c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Zlaté Moravce k 31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce k 31.12.2014 

b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 s výhradami: 

-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 
organizácia zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 

-nedostatočná tvorba rezerv a opravných položiek v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve 

-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 645.311 eur 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 1.160, 18 eur bude použitý na 

úhradu straty v hlavnej činnosti. 
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 

-67.634,9 1 eur bude vysporiadaná nasledovne: 
'JY zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 1.160, 18 eur 
-, zostatok vo výške 66.474,73 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

ukladá 
štatutárovi orgamzac1e prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení 
auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31. 12.2014 a výhrad mestského 
zastupiteľstva k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá 
bude prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach a následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v septembri 2015. 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, lvanovičová, Klučiar, Paluška, 
Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 24/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 
príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. k 31.12.2014 (mat. 
č. 7-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Simonu Holubovú, 
poverenú riadením Mestského strediska kultúry a športu p.o. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
k 31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
k 31.12.2014 

b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce za rok 2014 s výhradami: 
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-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 

-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 
organizácia zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 

-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 



rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 

-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 22.169 eur 
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Mestské 

stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce nasledovne: 
výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -
2.575,72 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia. 

ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení 
auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského 
zastupiteľstva k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá 
bude prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach a následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v septembri 2015. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 25/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej orgamzac1e Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej 
závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.12.2014 (mat. č.8-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Mgr. Petra Sendlaia, 
povereného riadením mestského podniku Službyt. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce, mestský podnik za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt 

Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
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berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt 

Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
za rok 2014 bez výhrad 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.202,44 eur bude použitý 

nasledovne: 
).> na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 9.916,59 eur 
).> prídel do rezervného fondu vo výške 1.285,85 eur 

b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
-9.916,59 eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 26/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
Mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej 
závierke príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. 
k 31.12.2014 (mat. č.9-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Branislava Vargu, 
povereného riadením Technických služieb mesta Zlaté Moravce. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
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berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce za 
rok 2014 s výhradami: 

-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 
organizácia zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 
-určiť alebo zriadiť samostatný účet na vedenie príjmov a výdavkov 
podnikateľskej činnosti tak, aby sa dali sledovať príjmy a výdavky v súlade so 
zákonom 
-nezabezpečenie vyrovnanosti hospodárenia za podnikateľskú činnosť 
k31.12.2014 
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 97.688 
eur 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce nasledovne: 
a) strata z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške -63.390,74 eur bude 

zaúčtovaná na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 

-55.088,85 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia. 

ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení 
auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského 
zastupiteľstva k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá 
bude prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach a následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v septembri 2015. 
Primátor ka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 12 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra, Petrovič) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
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uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 27/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 a správa nezávislého 
audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 (mat. č.10-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Ľubomíra Gábriša, 
povereného riadením Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce. 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 

služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 
b) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

berie na vedomie 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.12.2014 

b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

schvaľuje 

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
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mestský podnik za rok 2014 s výhradami: 
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 
-dôsledné dodržiavanie zák. č . 431/2002 Z. z. o účtovníctve pri vedení 
účtovníctva organizácie 
-neumožnenie účasti audítora na fyzickej inventúre zásob k 31.12.2014 
a nepredloženie inventarizačného zápisu z mimoriadnej inventúry zásob 
k 28.2.2015 
-nedostatočná tvorba rezerv a opravných položiek v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Nerešpektovanie opakovaných upozornení zo strany audítorov na 
zohľadnenie rizika zníženia hodnoty materiálu na sklade a nedokončenej výroby 
formou opravných položiek. 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 
organizácia zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 



rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 
-sledovanie prijmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na samostatnom účte 
v súlade so zákonom 
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 27.197 ,33 eur bude použitý 

nasledovne: 
'r na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 12.942,46 eur 
~ prídel do rezervného fondu vo výške 14.254,87 eur 

b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
2.942,46 eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení 
auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského 
zastupiteľstva k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá 
bude prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach a následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v septembri 2015. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 12 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra, Petrovič) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 28/ 
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 897/2014 o schválení spôsobu prevodu mestského 
bytu pani Zuzane Vojtasovicsovej (mat. č.11-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Petra Kmeťa, 
vedúceho oddelenia pre správu majetku mesta. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uzneseme v nasledovnom znení Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo a ruší uznesenie č. 897/2014 zo dňa 13.11.2014 o schválení spôsobu 
prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C" 
číslo 3460/71 o výmere 1O1 O m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: 
trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých 
Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného 
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osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

'r pre Zuzanu Vojtasovicsovú rod. Škulovú, nar. 30.10.1975, bytom Tekovská 
3027/51 , 953 01 Zlaté Moravce 

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

Dôvodom hodným osobitného zreteľa bolo: 
žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová ) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 29/ 
Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského bytu, podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
manželom Vojtasovicsovým (mat. č.12-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Petra Kmeťa, 
vedúceho oddelenia pre správu majetku mesta. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje spôsob prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 
na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: troj izbového bytu č.13 (H 1 ), na 1. nadzemnom 
podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 
83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

',. pre Zuzanu Vojtasovicsovú rod. Škulovú, nar. 30.10.1975 a Martina Vojtasovicsa 
rod. Vojtasovics, narodeného 30.09.1972, obaja bytom Tekovská 3027/51, 953 
01 Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

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

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
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žiadateľka za slobodna Zuzana Škulová zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe 
bytového domu, 
žiadateľka bola užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom sú 
nájomníkmi bytu 



Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Uhrinová, Madola, Cimmermman, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Šíra) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 30/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. (stavba „HYPERMARKET Zlaté Moravce -
Továrenská ulica - inžinierske siete") na časť parcely registra „E" číslo 5694 (mat. 
č.13-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Petra Kmeťa, 
vedúceho oddelenia pre správu majetku mesta. 

Primátorka mesta5 Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hiasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
prerokovalo návrh a schvaľuje návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien medzi spoločnosťou QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 
974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, zastúpenou Ralf Kohout - konateľ a Miroslav 
Kamenický - konateľ ako budúcim oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so 
sídlom Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, zastúpené Ing. Serafinou Ostrihoňovou - primátorkou mesta ako budúcim 
povinným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby 
inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky hypermarket a kanalizačnej prípojky pre stavbu 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien 
odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom a na dobu neurčitú, predmetom ktorých 
budú vecné bremená spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka 
budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich vybudovaní: 
právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemných stavieb: 

vodovodnej prípojky D90 v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti 

pozemku - časť parcely reg. „E" č. 5694, druh pozemku ostatné plochy o celkovej 
výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, v dÍžke cca 15,3 
bm v prospech spoločnosti QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z 
vecných bremien (v rozsahu podľa grafickej prílohy), 
kanalizačnej prípojky D250 na časti pozemku parcely reg. „E" č . 5694, druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce, v dÍžke cca 13,7 bm v prospech spoločnosti QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v rozsahu podľa 
grafickej prílohy), 

- povinnosť budúceho povinného z vecných bremien strpieť na časti pozemku - časti 
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parcele reg. „E" č. 5694 v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania 
potrubí: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného a kanalizačného potrubia, 
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím a kanalizačným 
potrubím, t.j. prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu týchto 
potrubí. 

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m2

, druh pozemku ostatné plochy. 
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
Vecné bremená budú zriadené ako vecné práva pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté Moravce" odplatne za sumu určenú 
znaleckým posudkom podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich 
vybudovaní. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na 
podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 31/ 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku - pod časťou komunikácie nachádzajúcej 
sa na Továrenskej ulici pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. 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.14-7MZ-2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať Ing. Petra Kmeťa, 
vedúceho oddelenia pre správu majetku mesta. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov o hlasovanie za 
uznesenie v nasledovnom znení Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
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prerokovalo návrh a schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemkov 
nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici - prenájom časti pozemku o výmere 1177 m2 z 
parcely KN registra „E" číslo 5694, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 
18930 m2 v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
a prenájom pozemkov v spoluvlastníckom podiele mesta 5/12-in na parcelách KN 
registra „E" číslo: 5131/2, druh pozemku orná pôda ovýmere 16 m2

, 5132/2, druh 
pozemku orná pôda o výmere 8 m2

, 5133/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2 

zapísané v L V č. 7265 a 5134/2, druh pozemku orná pôda o výmere 19 m2 a 5135/2, druh 
pozemku orná pôda o výmere 19 m2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných v L V č. 7266 na 
Mesto Zlaté Moravce, spolu o výmere 70 m2 

- z toho 5/12-in = 29, 17 m2
, pričom celková 

plocha prenájmu je 1206, 17 m2 

- pre QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o., so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 47489103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout a Miroslav Kamenický 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 0,10 
€/m2/rok (slovom: desať centov) vrátane DPH, v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 
1., písmeno a) 

„a) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely s výnimkou pozemkov 
v záhradkárskych osadách - O, 1 O eur/m2 /rok". 

- na dobu od 15.06.2015 do dňa právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia 
predmetných stavieb, najdlhšie však do 14.06.2018. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- vybudovanie dopravného napojenia na cestu Il/511 (Továrenská ulica v Zlatých 
Moravciach) a vybudovanie dopravných ostrovčekov v súvislosti s realizáciou stavby 
HYPERMARKETU Zlaté Moravce 
- uzatvorenie nájomnej zmluvy bude slúžiť pre účely stavebného konania 
ukladá 

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 13 ( Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Husár, Ivanovičová, Klučiar, Paluška, 
Petrovič, Šíra, Uhrinová, Madola, Cimmermman) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasovali: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 32/ 
Vystúpenia občanov 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala občanov, ktorí chcú 
vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo. Následne uviedla, že zároveň chce všetkých občanov 
poprosiť a naozaj požiadať o pochopenie, aby svoje príspevky predniesli v krátkosti, 
v časovom rozsahu 5 minút, tak ako je to schválené v rokovacom poriadku Mestského 
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zastupiteľstva. Uviedla, že žiadosti občanov, prípadne ich pripomienky, ktoré ich trápia si 
radi teraz vypočujú, ale pokiaľ je problém zložitejší, na riešenie budú pozvaní na 
Mestský úrad, alebo príslušnú komisiu, kde sa im budú môcť venovať pripravení a 
s osobitým prístupom. Pomôže to tomu, aby sa nepredlžovali zbytočne rokovania 
Mestského zastupiteľstva do neskorých večerných hodín. 

Pani Božena Laktišová - uviedla, že chce poslancom MsZ len oznámiť ďalšiu stavebnú 
činnosť v areáli firmy PKP na území bývalého ihriska, bez právoplatného stavebného 
povolenia v súlade s platným územným plánom. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala prednostu MsÚ, aby evidoval 
tento problém a spolu s Ing. Jedlovským túto problematiku preveril a riešil. 

Ivan Laktiš - poukázal na to, že pokiaľ by si na internete pred rokovaním nenašiel 
podrobnejšie informácie ohľadom bodov týkajúcich sa nemocnice, tak by z tohto 
rokovania ani nevedel o čo sa jedná. Uviedol svoje výhrady voči tomu, že k jednotlivým 
bodom neboli podávané stručné informácie. Dodal, že on vie, že všetci poslanci majú 
kompletný materiál k dispozícii, ale z pohľadu občana, ktorý ho nemá si myslí, že by to 
takto nemalo byt'. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že na minulých Mestských 
zastupiteľstvách to nikdy takto nerobila, ale bola kritizovaná aj pánom novinárom 
jedným, že je čítačka atď .. Prosili ju aj iní, aby si zbytočne nekomplikovala vedenie MsZ 
detailným čítaním informácií. Uviedla, že pred tým to robila, pretože jej sa to tiež tak 
žiadalo, nakoľko si uvedomovala, že ľuďom, ktorí počúvajú online audiozáznam, vie iba 
takto priblížiť rokovanie MsZ a je povinná čítať schválené uznesenia. Ale bola 
kritizovaná a preto sa prispôsobila, no nie je to jej vôľa, že je to tak stručné. Následne 
odovzdala slovo Mgr. Horvátovi. 

Mgr. Marek Horvát - uviedol, že chcel by povedať pánovi Laktišovi ako aj všetkým 
občanom mesta Zlaté Moravce, že bližšie informácie kjednotlivým bodom rokovania sú 
zverejnené na stránke Mesta Zlaté Moravce. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - presne takto bola aj ona informovaná, 
že z tohto dôvodu nie je potrebné, aby bola pri jednotlivých bodoch taká podrobná. 

RNDr. Jozef Paluška - uviedol, že na základe pripomienky p. Laktiša „ nie každý občan 
má prístup k informáciám na internete" navrhuje, aby týmto občanom sa vyšlo v ústrety 
tak, aby v prípade záujmu im na Mestskom úrade bude poskytnutý materiál k jednotlivým 
bodom rokovania v tlačenej forme. Predpokladá, že to nebude vo väčšom počte ako 5 - 7 
kusov. Dodal, že on osobne si pochvaľuje priebeh dnešného Mestského zastupiteľstva. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že väčšina poslancov 
vyjadruje nesúhlas, preto pokiaľ sa chcú vyjadriť, nech sa prihlásia a odovzdá im slovo. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil o slovo, primátorka mesta uviedla, že ona osobne určite 
vyjde v ústrety každému občanovi mesta Zlaté Moravce, ktorý príde a bude mať záujem o 
informácie k rokovaniu Mestského zastupiteľstva. Materiály mu budú sprístupnené 
u Mgr. Mareka Horváta, prípadne aj pán prednosta môže osobne vysvetliť niektoré 
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informácie a kópiu niekoľkostránkového materiálu môžeme poskytnúť. Pravdaže nie je 
možné tlačiť materiály všetkým občanom, ale ľuďom ktorý majú záujem o veci verejné 
a naozaj nemajú prístup k internetu budeme ochotní poskytnúť tieto informácie. Následne 
Primátorka mesta následne odovzdala slovo hlásiacej sa pani Jahnovej. 

Pani Jahnová - požiadala opätovne o pomoc pri riešení problémov, ktoré tu už niekoľko 
krát na rokovaniach Mestského zastupiteľstva predniesla. Žiada o preloženie zvončekov, 
plynových ventilov a vchodov do bytových domov. Uviedla, že žiada o umiestnenie 
značiek, nakoľko cesty a chodníky sú súkromné pozemky. Dodala, že ich nehnuteľnosti 
boli touto výstavbou znehodnotené a opätovne žiada o riešenie. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala viceprimátorku MVDr. 
Balážovú k stanovisku, nakoľko riešenie tejto záležitosti dala za úlohu jej. 

MVDr. Marta Balážová, viceprimátorka - uviedla, že pani Jahnová bola prizvaná na 
príslušnú komisiu, kde sa riešila táto problematika a bolo zistené, že pozemok spoločnosti 
Kanvod je širší o 1,20 metra. Momentálny stav je taký aký je, ale bytové domy nie sú 
mestské a v podstate ani spoločnosti Kanvod, nakoľko tam býva už niekoľko vlastníkov 
bytov, čiže je tam nejaké bytové spoločenstvo . Uviedla, že problém sa snažila pani 
Jahnovej objasniť a nehovorí, že na začiatku bolo všetko kóšer, ale situácia je daná a ona 
môže len sľúbiť, že pokiaľ sa bude na tomto pozemku v budúcnosti stavať tak dohliadne, 
aby tam nedošlo k ďalším porušeniam. Pozemky sú súkromné, takže Mesto v súčasnej 
dobe s touto situáciou nevie nič spraviť. 

RNDr. Jozef Paluška - vyjadril pani Jahnovej veľkú spolupatričnosť a ľútosť nad tým 
čo sa tam deje a uviedol, že pani Jahnová má z veľkej časti pravdu, on osobne sa tam bol 
pozrieť a rozprával sa aj s ostatnými občanmi tejto časti mesta, ktorí sú takisto 
nespokojní ako pani Jahnová. Podľa jeho skúseností a hlavne v súčasnej dobe ako je 
poslanec MsZ zistil vo svojom obvode, že v Zlatých Moravciach žije mnoho občanov, 
ktorí sú rovnako nespokojní a možno aj viac ako pani Jahnová, tiež im cena 
nehnuteľnosti klesá a to z toho dôvodu, že tam majú susedov, ktorých si tam nepriali 
a tento štát žije len z toho, že sa boja ohlásiť, povedať pravdu a poukázať na to, ako 
skutočne ich ťažko zarobené peniaze utekajú dole vodou. Keď ich vyzýval, aby prišli 
povedať sem čo sa im deje, odmietli nakoľko sa boja a majú strach. Dodal, že týmto 
chcel poukázať na to, že ju mrzí aj stav pani Jahnovej, ale prikláňa sa k názoru pani 
viceprimátorky, že my sme to nezapríčinili a nevie si v súčasnej dobe predstaviť riešenie, 
ktoré by bolo k obojstrannej spokojnosti. 
Následne poukázal na jednu vec, ktorú sa dozvedel od občanov a s tým by sa dalo niečo 
robiť. Tí čo v tejto časti bývajú mu hovorili, že v pokiaľ dochádza v bytovom dome naraz 
k väčšiemu odberu energií, ostatným obyvateľom na Ďatelinisku nejde dobre elektrika 
a slabí je aj príkon plynu. Apeloval na kolegov, že pokiaľ je možné nejako pomôcť treba 
vyjsť občanom tohto mesta v ústrety. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslanca RNDr. Jozefa 
Palušku, aby úzko spolupracoval s pani viceprimátorkou MVDr. Balážovou na odstránení 
tohto problému. 
Nakoľko nikto neprejavil záujem o ďalší príspevok k tomuto bodu uzatvorila ho a prešla 
k bodu Rôzne. 
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K bodu 33/ 
Rôzne 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov, ak majú nejaký 
návrh do bodu Rôzne, o jeho prednesenie. 

RNDr. Jozef Paluška - podal návrh na 1 O minútové prerušenie Mestského 
zastupiteľstva z dôvodu, že poslanci potrebujú čas v súkromí prerokovať určitú 
záležitosť. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je za prerušenie MsZ : 
Za: 9 (Balážová, Dvonč, Cimmermann, lvanovičová, Balco, Esterková , Paluška, 
Madola, Klučiar) 
Proti: O 
Zdržali sa: 1 ( Husár) 
Nehlasovali : 4 (Petrovič, Šíra, Uhrinová, Vicianová) 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová prerušila rokovanie MsZ . 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - ukončila prestávku, otvorila rokovanie 
MsZ a opýtala sa poslancov MsZ či má niekto záujem vystúpiť v rámci tohto bodu. 

Nikto neprejavil záujem o vystúpenie, preto primátorka mesta ukončila bod rokovania. 

K bodu 34/ 
Diskusia 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila bod Diskusia a požiadala 
poslancov o prípadné príspevky. 

Nikto neprejavil záujem o vystúpenie, preto primátorka mesta ukončila bod rokovania. 

K bodu 35/ 
Interpelácie poslancov 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov, ktorí chcú 
predložiť svoje interpelácie, aby sa prihlásili o slovo. 

Poslanec RNDr. Jozef Paluška 
Interpeloval riaditeľa Technických služieb Branislava Vargu 
Požiadal ho o kalkuláciu rozhlasu v mestskej časti Chyzerovce o ktorej sa už v minulosti 
rozprávali z dôvodu, že v tejto mestskej časti je to druhý najväčší problém ktorý ľudí 
trápi. 

Primátorka mesta požiadala poslancov o súhlas, aby mohla udeľovať slovo riaditeľom 
mestských podnikov bez hlasovania poslancov. Tento súhlas dostala a následne 
odovzdala slovo Branislavovi Vargovi, poverenému riadením Technických služieb mesta. 
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Branislav Varga - uviedol, že kalkuláciu vypracuje a odovzdá poslancovi Paluškovi 
v priebehu budúceho týždňa. Následne oznámil, že Slovenské elektrárne idú robiť 
prekládku vysokého napätia na uliciach Dlhá, Vajanského, Kolárova a z tohto dôvodu 
nebude v týchto častiach fungovať rozhlas. 

Poslanec PaedDr. Pavol Petrovič 
Interpeloval vedúceho oddelenia projektov a propagácie mesta Ing. Jozefa Molnára 
Požiadala o vypracovanie materiálu pre poslancov, že aké sú výzvy a do ktorých sa 
Mesto Zlaté Moravce plánuje zapojiť z dôvodu, aby poslanci MsZ si vedeli určiť priority 
v tomto smere. 

Primátorka mesta požiadala o reakciu na tento príspevok Ing. Jozefa Molnára. 
Ing. Jozef Molnár - uviedol, že všetci dobre vieme, že je deväť operačných programov 
a niektoré sú také, čo posudzujú strategické dokumenty. Uviedol, že spracuje a zašle 
poslancom zoznam vypísaných výziev ako aj výzvy, ktoré sú v štádiu riešenia, čo sú tie 
strategické dokumenty. 
Primátorka mesta požiadala o zaslanie informácie do konca tohto mesiaca, čiže júna. 

Poslankyňa JUDr. PharmDr. Vicianová - uviedla nižšie uvedené interpelácie, na 
ktoré požiadala písomné odpovede doručiť do 30 dní na adresu trvalého bydliska. 

Interpelovala riaditeľa Technických služieb Branislava Vargu 
Koncom minulého volebného obdobia, presne dňa 05.09.2014 napísal občan Andrej Nízl 
na Mesto Zlaté Moravce žiadosť o zapojenie svetelného bodu, ktorý bude osvetľovať 
príjazdovú cestu pre bytový dom číslo 7 a 8 na Tekovskej ulici. Žiadosť podpísalo 17 
občanov a bola z mesta postúpená na Technické služby. Z Technických služieb im bolo 
doručený list, že tento problém bude vyriešení do apríla, pred dvomi dňami mi 
telefonovali, aby som sa na tomto zastupiteľstve opýtala, prečo sa termín prác posunul. 
Poslankyňa Vicianová uviedla, že sa chce opýtať pána riaditeľa Technických služieb 
v akom štádiu riešenia sa táto ich žiadosť momentálne nachádza. 

Interpelovala riaditeľa Technických služieb Branislava Vargu 
Poslankyňa Vicianová uviedla - Oslovila ma pani Ing. Judita Janáková z Vajanského 
ulice, aby mesto resp. Technické služby napísali pre občanov do Tekovských novín 
oznam, v ktorom by bližšie popísali, aké plastové fľaše môžu vykladať do vriec pred 
dom. Tento rok sa im stalo, že časť ich ulice nemala odvezené plastové fl'aše a keď sa 
pýtali, prečo, údajne im niekto zo zamestnancov, povedal, že preto lebo tam dávajú aj 
taký odpad, ktorý tam nemá čo robiť. Pýtala sa ma, či teda beriete len fľaše z pitnej vody, 
alebo aj plastové fľaše od mlieka, aviváže, pracích práškov, rastlinných olejov atď? 
Chcem poprosiť pána riaditeľa Technických služieb, aby mi na túto otázku občianky 
odpovedal. 

Interpelovala riaditeľa Technických služieb Branislava Vargu 
Poslankyňa Vicianová uviedla - chcem sa spýtať pána riaditeľa Technických služieb či 
majú nejaký plán asfaltovania a opráv výtlkov na cestách a chodníkoch, pretože občania 
sa ohlasujú z rôznych častí mesta, že nie sú ešte všetky výtlky opravené. 

Interpelovala riaditeľa Technických služieb Branislava Vargu 
Poslankyňa Vicianová uviedla - Rozhlas na Štefánikovej ulici, asi 3 mesiace počuť 
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hudbu, ale nie je dobre počuť hlásené slovo. Prosím o riešenie tohto problému. 

Interpelovala riaditeľa Záhradníckych služieb Ing. Ľubomíra Gábriša 
Poslankyňa Vicianová uviedla - dňa 7.03.20 15 nás poslancov požiadala o pomoc e
mailom pani Beáta Szegenyová. Chcela doplniť nejaké preliezačky alebo šmýkačky pre 
deti na detské ihrisko na Tekovskej ulici a sťažovala sa na nepokosenú trávu. Vieme, že 
Záhradnícke služby majú momentálne problém s kosačkami, ale chcem sa spýtať pána 
riaditeľa Záhradníckych služieb, či bol to ihrisko niekto pozrieť a či našli nejakú možnosť 
ako vyhovieť tejto žiadosti. 

Interpelovala prednostu MsÚ Ing. Miroslava Šlosára 
Poslankyňa Vicianová uviedla - dňa 08.04.2015 nás e-mailom požiadala o pomoc pani 
Ľudmila Lužová, z Hájovej ulice č. 2, ohľadne problému s pitnou vodou, o ktorom sa 
hovorí na každom mestskom zastupiteľstve. Chcem sa spýtať pána prednostu kto 
momentálne v tejto veci koná a v akom časovom horizonte je možné občanom v tejto 
časti mesta tento problém definitívne vyriešiť. 

Interpelovala vedenie mesta, prípadne riaditeľa Službytu Mgr. Petra Sendlaia 
Poslankyňa Vicianová uviedla - dňa 22.04.2015 nám poslala e-mail pani Danuša 
Meňhartová, v ktorom píše, že mesto neprispieva mesačne do fondu prevádzky, údržby 
a opráv za vlastníkov bytov na Kalinčiakovej ulici č. 6,8, 1 O. Poprosila by som riaditeľa 
Službytu, aby sa k tomu vyjadril. 

Interpelovala náčelníka Mestskej polície PhDr. Mariána Takáča 
Poslankyňa Vicianová uviedla - dňa 25.4.2015 bol všetkým poslancom MsZ zaslaný e
mail pani Danušou Meňhartovou, ktorá sa sťažovala na hlučnú hudobnú produkciu 
v tento deň o 23,30 hod. Chce sa spýtať náčelníka Mestskej polície ako bola táto 
sťažnosť vyriešená, nakoľko e-mail bol zaslaný aj Mestskej polícii. 

Poslankyňa JUDr. PharmDr. Ivona Vicianová poďakovala za odpovede, ktoré žiada 
zaslať na adresu trvalého pobytu písomnou formou do 30 dní. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová -požiadala o reakciu náčelníka Mestskej 
polície a riaditeľov mestských podnikov. 

PhDr. Marián Takáč, náčelník Mestskej polície - uviedol, že pani Meňhartovej bola 
zaslaná písomná odpoveď nie len z Mestskej polície, ale aj z právneho oddelenia 
Mestského úradu. Odpoveď, ktorá bola zaslaná Mestskou políciou jej písomne doloží. 

Mgr. Peter Sendlai - uviedol, že za rok 2014 boli do fondu prevádzky, údržby a opráv za 
vlastníkov bytov na Kalinčiakovej ulici č. 6,8, 1 O všetky príspevky uhradené. Za rok 2015 
ešte nie, nakoľko tieto príspevky sa neplatia mesačne, ale štvrťročne. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová požiadala všetkých, ktorí boli 
interpelovaní, aby odpovede spracovali a zaslali najneskôr do 30 dní. Následne 
odovzdala slovo hlásiacej sa poslankyni JUDr. Esterkovej. 
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Poslankyňa JUDr. Alžbeta Esterková 
Interpelovala vedúceho oddelenia Projektov a propagácie mesta Ing. Jozefa 
Molnára 
Poslankyňa Esterková uviedla, že nakoľko je členka Majetkovej komisie, tak by ju 
zaujímalo či sú v najbližšej budúcnosti pripravované nejaké výzvy na obnovu budov, 
prípadne ju zaujíma aké iné výzvy sú pripravované . O odpoveď požiadala Ing. Molnár 
hneď. 

Ing. Jozef Molnár - uviedol, že pani viceprimátorka MVDr. Balážová je tiež súčasťou 
prípravy strategického dokumentu, z kogeneračného projektu IROP (Integrovaný 
regionálny operačný program), ktorý je implementovaný cez strategický dokument RIUS 
(Regionálnu integrovanú územnú stratégiu), kde presne budú určené práce, ale všetko je 
v štádiu riešenia. Výzvy na obnovu budov v súčasnej dobe nie sú vypísané. 

JUDr. Alžbeta Esterková- nepripravujú sa teda žiadne výzvy? 

Ing. Jozef Molnár - výzvy sa pripravujú, ale nepripravuje ich Mestský úrad, ale niektorí 
z operačných programov. Každý operačný program má svojho gestora, to znamená 
Ministerstvo. 

JUDr. Alžbeta Esterková - máte vedomosť, či v najbližšom čase napr. do troch mesiacov 
nejaká výzva vyjde? Pýtam sa preto, nakoľko mnohé obce sa pripravujú na tieto výzvy 
celoročne. Keď výzva vyjde tak už musia mať doklady pripravené. 

Ing. Jozef Molnár - uviedol, že výzvy dostáva e-mailom, kde sú uvedené informácie 
kedy výzva vyjde a podmienky k predloženiu žiadosti. 

JUDr. Alžbeta Esterková- máte vedomosť o nejakých výzvach? 

Ing. Jozef Molnár - Áno, pripraví jej podklady s informáciami . 

JUDr. Alžbeta Esterková - pán prednosta, Vy máte vedomosť o nejakých výzvach, ktoré 
by mali vyjsť na obnovu budov ? 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ - uviedol, že čo sa týka výziev, tak na to treba 
vypracovať vždy projekt. V prvom rade musia byť vyhotovené strategické dokumenty 
ako je Program hospodárskeho rozvoja, ktorý treba doriešiť, určiť priority obyvateľov, 
všetko je v súčasnej dobe je v procese pripomienkovania. 

JUDr. Alžbeta Esterková- máte vedomosť, že či aspoň nejaké výzvy budú? 

Ing. Miroslav Šlosár - áno, v súčasnej dobe je možné podať projekt na obnovu obecného 
úradu 

JUDr. Alžbeta Esterková - kde sa dá podať táto žiadosť? 

Ing. Miroslav Šlosár - na Ministerstvo Životného prostredia, len treba počítať s nákladmi 
na vyhotovenie projektu. Bližšie informácie Vám podá Ing. Molnár. 
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Ing. Jozef Molnár - uviedol, že v operačnom programe Kvalita životného prostredia sú 
vypísané výzvy, ktoré písomne poskytne poslancom Mestského zastupiteľstva . 

JUDr. Alžbeta Esterková - uviedla, že podľa jej názoru Ing. Molnár by mal vedieť tieto 
výzvy z pamäti. Dodala, že ona to v náplni práce nemá a vie čo, kde asi bude. Chcela by 
vedieť či sa chystá do budúcnosti nejaká výzva na obnovu budov. Keď neviete aké 
výzvy budú, ako sa chcete na ne pripraviť? 

Ing. Jozef Molnár - uviedol, že za zverejnenie výziev je zodpovedné Ministerstvo, ktoré 
pomocou rôznych agentúr musí určiť harmonogram, ktorý je zverejnený 3-4 mesiace a na 
základe toho sa my na tieto výzvy pripravujeme. 

JUDr. Alžbeta Esterková - sa opýtala Ing. Molnára koľko projektov už v minulosti 
pripravil. Dodala, že myslí pred tým, ako nastúpil na Mestský úrad. 

Ing. Jozef Molnár - robil som projekty týkajúce sa pozemkových úprav, nakoľko viem, 
že pracujete na Pozemkovom fonde, rozumiete o čom hovorím. Je to komasácia, ktorá 
tiež prebieha cez Európsku úniu a európske peniaze. 

JUDr. Alžbeta Esterková - to nemôžete porovnávať ... 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - reagovala na príspevky poslankyne 
Esterkovej a uviedla, že veľmi dobre vie prečo má voči Ing. Molnárovi výhrady. 
Dôvodom je, že pracoval na Pozemkovom fonde ako ona a preto vystúpenia voči nemu 
považuje za osobné. Uviedla, že vie o výhradách voči Ing. Molnárovi aj zo strany 
viceprimátorky MVDr. Balážovej. Neželá si, aby takéto výboje boli počas rokovania 
MsZ. Poukázala aj na riaditeľa Záhradníckych služieb, ktorý je z ich občianskeho 
združenia a nezvláda situáciu a riešenie problémov v tomto mestskom podniku. Uviedla, 
výhrady voči tomu, že Ing. Molnárovi nedala čas na oboznámenie sa s problematikou, 
nakoľko nastúpil len pred dvoma týždňami. 
Dodala, že aj pred chvíľou na porade poslancov sa prejednával návrh na odvolanie 
určitého riaditeľa ...... útočí sa z boka na bok a ľudia, ktorí nezvládajú situáciu sa chránia. 
Niekedy má pocit, že tu je z ich strany záujem dosadiť si vlastných ľudí bez ohľadu na to, 
či sú schopní, alebo nie. 

Poslankyňa PaedDr. Klaudia Ivanovičová - informovala, že Program hospodárskeho 
rozvoja (PHSR) je v štádiu prípravy. Uvedené si zobrala za svoje a dohliada na 
spracovaní nakoľko vie, že PHSR je veľmi dôležité a od toho sa budú odvíjať 
ukazovatele, ktoré nám povedia čo najviac trápi ľudí v Zlatých Moravciach. 
Informovala prítomných o výzvach, ktoré ponúkajú obnovu budov Materských škôl, 
avízo má aj na fondy, z ktorých by sa mohla riešiť obnova kultúrnych pamiatok, Mestské 
kultúrne stredisko potrebuje tiež už nejakú investíciu. Podľa jej názoru je potrebné 
zamerať sa na separovaný zber odpadu, aby sa konečne začalo profitovať z tohto 
odvetvia. Potrebné je určiť si priority a pripraviť zásobník projektov a byť pripravený na 
výzvy. 
Na záver požiadala všetkých kolegov poslancov o spoluprácu a vyplnenie dotazníka, 
ktorý je podkladom k PHSR v Zlatých Moravciach. Termín je do konca júna. 

JUDr. Alžbeta Esterková - uviedla, že nebude reagovať na osobné invektívy pani 
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primátorky, len sa chcela presvedčiť či pani primátorka vie o kvalitách Ing. Molnára, ale 
ako vidí, tak je si ich vedomá. Dodala, že na Ing. Molnára neútočila preto, že pracoval 
tam kde ona, nakoľko pracuje na úplne inej pozícii, ale z dôvodu, že podľa jej názoru 
Oddelenie projektov a propagácie mesta je jedno z najdôležitejších oddelení na 
Mestskom úrade, čiže reagovala by rovnako na kohokoľvek. Nebolo to osobné. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - reagovala na príspevok, že keď niekto 
nastúpil pred dvoma týždňami na novú pozíciu, nemôže podať výkon ako by to robil 20 
rokov. Treba mu dať trochu času pred tým ako ho pôjdeme súdiť. 
A ako už povedala lobuje sa tu za ľudí, ktorí nesplnili podmienky výberového konania, 
nezvládajú situáciu s trávou, ktorá komplikuje život ľuďom v Zlatých Moravciach. 
Napriek tomu, že nedávno sa kupoval traktor na kosenie, aj dve kosačky ........... nekosí sa 
a ľudia sa právom hnevajú. Je tam človek z Vášho tábora, takže môžem povedať k tomu 
asi toľko, vždy som sa držala toho, pokiaľ na to človek má, nech to robí, pokiaľ nie, nech 
si to prizná. Dodala, nechcem aby tu panovali intrigy. 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa, či má niekto zauJem 
o príspevok v bode Interpelácie a odovzdala slovo hlásiacemu sa poslancovi Mgr. 
Michalovi Cimmermannovi. 

Poslanec Mgr. Michal Cimmermann 
Interpeloval vedenie mesta 
Požiadal o informácie - v akom štádiu riešenia sa nachádza cisterna, ktorá má dočasne 
zabezpečovať vodu pre občanov bývajúcich na Martinskom brehu. 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ - obyvatelia Martinského brehu sú vyrozumení 
akým spôsobom sa im bude dodávať voda. V súčasnej dobe to zabezpečujeme cez 
Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Čo sa týka zakúpenej cisterny, treba ju už 
len poistiť a následne sa bude môcť používať. Vysvetlil dôvody dlhého procesu 
vybavovania papierov, že vznikli problémy týkajúce sa prepisu. Dodal, že boli 
vynaložené značné finančné prostriedky, ktoré podľa jeho názoru nie sú adekvátne 
riešeniu. Takže v súčasnej dobe treba už len poistiť a doriešiť umiestnenie cisterny. 

O slovo sa prihlásil poslanec Klučiar, ktorému primátorka mesta odovzdala slovo. 

Poslanec Vladimír Klučiar 
Interpeloval vedenie mesta 
Opýtal sa na riešenie situácie ohľadne nebezpečnej stavby na Staničnej ulici. Uvedomuje 
si, že je to súkromný majetok, ale nakoľko ho v tejto veci občania neustále kontaktujú 
vracia sa k tomuto problému aj na Mestských zastupiteľstvách. Táto budova naozaj špatí 
toto sídlisko, preto by chcel požiadať pani primátorku, aby kontaktovala pána 
Orovnického s ktorým podľa toho čo vie, určite už v tejto veci hovorila. Ťahá sa to už 
dlho a bolo by dobré čo najskôr to doriešiť. 

Primátorka mesta In. Serafina Ostrihoňová - potvrdila, že v tejto veci už rokovala 
s pánom Orovníckym, ktorý jej povedal, že budovu sa snaží predať. Vraj mal nejakého 
záujemcu, ktorý tam chcel realizovať vodný svet, alebo plaváreň, čo by sme všetci 
uvítali . 
Dodala, že určite sa bude snažiť s pánom Orovníckym doriešiť túto problematiku a bude 
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veľmi rada pokiaľ na rokovanie s ňou pôjde aj pán poslanec Klučiar. Môžu sa spolu 
dohodnúť na termíne, navštíviť ho a spoločne hľadať riešenie, nakoľko si myslí, že pán 
Orovnícky je naozaj seriózny podnikateľ. 

Poslanec PaedDr. Dušan Husár 
Interpeloval vedenie mesta 
Požiadal o bližšie informácie ohľadom pozemku „ pod škvárovým ihriskom" na ulici 
1.mája, kde mala stáť bytovka „Štvorlístok", kde je na výstavbu podpísaná už aj zmluva, 
ktorá vraj nie realizovateľná. Preto sa pýta, či je možná na tomto pozemku výstavba 
iného projektu, inou spoločnosťou, ktorá by výstavbu realizovala. 

Primátorka mesta - uviedla, že ďakuje za interpeláciu a jej spracovanie dáva za úlohu 
pánovi prednostovi MsÚ, ktorý sa prípadne k téme môže vyjadriť aj teraz. 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ - uviedol, že pokiaľ vie tak súťaž na výstavbu 
vyhrala firma A VASTAV a projekt je napojený na spomínané ihrisko. Uviedol, že 
zmluva je nevypovedateľná, celá bytovka mala stáť viac 2,8 milióna Eur. Vysvetlil 
problémy, ktoré sa vyskytli a uviedol, že riešením ako vypovedať túto zmluvu by bolo 
pokiaľ by sa poslanci dohodli, pravdepodobne odpredaj pozemku na ktorý je zmluva 
naviazaná. 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že žiada prednostu aj pani 
viceprimátorku, preveriť túto možnosť, aby sme nepochybili a predišli zbytočným 
problémom. Medzi poslancami máme aj právnikov, ktorých tiež týmto prosím 
o preverenie tejto možnosti. 
Následne ukončila tento bod rokovania. 

K bodu 36/ 
Schválenie uznesenia 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala návrhovú komisiu, aby 
podala stanovisko k prijatým uzneseniam z dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 

Poslanec Vladimír Klučiar - uviedol, že ako predseda návrhovej komisie konštatuje, že 
na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva boli jednotlivé body programu 
prerokované a ku každému bodu bolo premietané uznesenie, ktoré bolo následne 
schválené. 
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Schválené uznesenia: 

Uznesenie č. 107/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 7. zasadnutí MZ 
konaného dňa 11.06.2015 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 

Uznesenie č. 108/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 11.06.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Romana Šíru ap. poslanca PaedDr. Pavla 
Petroviča 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 109/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Klučiara 
za členov: p. poslankyňu Pharm. JUDr. Ivonu Vicianovú a p. poslanca RNDr. Jozefa 
Palušku 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 110/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.201 5 
prerokovalo 
program zasadnutia 7. MZ 
schvaľuje 
program zasadnutia 7. MZ s nasledujúcimi zmenami 
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Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru - v 
budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. 
ú. Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele 
registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na LV č. 3467 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce v časti vstupných vestibulov interného a chirurgického 
pavilónu o celkovej prenajatej výmere 1 m2, za účelom podnájmu priestorov na 
prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to do 31.5.20 18, pre 
Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 31735657 zast. 
konateľom Ing. Peter Grondžák, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov", ako bod č. 1 O programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na na 
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru - v 
budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/6 v k. 
ú. Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o 
celkovej prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov 
na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 
30.6.2020, pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317 /28, 953 O 1 Zlaté 
Moravce, IČO 43222200 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", 
ako bod č. 11 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
označenej ako garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, 
za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej 
zdravotnej služby - garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 
31.05.2020, pre PETVAL ZDNR, s.r.o., Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 
36550892 zastúpenú konateľom Milanom Valachom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č.12 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. 
Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
označená ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 



320 a 319 o celkovej prenajatej výmere 50 m2 na dobu neurčitú, pre Petra 
Vančíka, Hviezdoslavova 30, 953 O 1 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", ako bod č. 13 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 
postavenej na parcele registra „C" číslo 712 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v LV 
č . 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 O 1 Zlaté Moravce - v 
časti o celkovej prenajatej výmere 21 O m2, pričom 129 m2 sa nachádza na 1. 
poschodí gynekologického oddelenia a 81 m2 na 1. poschodí gynekologickej 
operačnej sály s možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej miestnosti, na 
dobu určitú a to do 31.05.2020, pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 O 1 
Levice, IČO 4586763 1 zastúpenú konateľom MUDr. Vladimírom Bátovským 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov", ako bod č. 14 
programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne MVDr. Marty Balážovej na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie prenájmu časti nebytového priestoru - v budove so súpisným číslom 
505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v 
LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 a to do 14.12.2016 pre pre 
Záchranná zdravotná služba, Antolská 11 , P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 
1733621 O, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov" ako bod č. 
15 programu zasadnutia 
Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej: „Návrh na riešenie situácie 
v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce" ako 
bod č. 16 program zasadnutia 
Návrh p. poslanca Ivana Madolu na zaradeniu bodu: „Návrh na predloženie 
žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 2015 prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom 
„Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce", ako bod č. 16 programu 
zasadnutia 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 111/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 
25 v k. ú. Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele 
registra „C" číslo 7 /2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na L V č. 3467 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce v časti vstupných vestibulov interného a chirurgického 
pavilónu o celkovej prenajatej výmere 1m2, za účelom podnájmu priestorov na 
prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to do 31.5.2018 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 
06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté 
Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 
v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v časti 
vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o výmere lm2, za účelom 
prenájmu priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu, na dobu určitú a to od 
01.07.2015 do 31.5.2018 pre Kávomaty, s.r.o„ Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO 
31735657 zast. konateľom Ing. Peter Grondžák za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 40€/mesačne za jeden nápojový automat s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj 
paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.5.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť 
nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra 
„C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce a v budove so súpisným číslom 491, postavenej na 
parcele registra „C" číslo 7 /2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných na L V č. 3467 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce v časti vstupných vestibulov interného a chirurgického pavilónu o 
výmere lm2, za účelom prenájmu priestorov na prevádzkovanie nápojového automatu, 
na dobu určitú a to od 01.07.2015 do 31.5.2018 pre Kávomaty, s.r.o„ Nižná brána 2, 060 
01 Kežmarok, IČO 31735657 zast. konateľom Ing. Peter Grondžák za nájomné 
v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 40€/mesačne za jeden nápojový 
automat s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené 
priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
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pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.5.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 



Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 

Uznesenie č. 112/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 11. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru - v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" 
číslo 7 /6 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce o celkovej prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových 
priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to 
do 30.6.2020, 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 
06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 716 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej prenajatej 
výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie 
predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2020,pre Vieru Pechovú -
Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317 /28, 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO 43222200 za nájomné 
v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 65,03 €/mesačne s tým, že v cene 
nájmu nie sú zahrnuté paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca 
udržiavať v dobrom stave. 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 30.6.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť 

nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra 
„C'' číslo 716 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce o celkovej prenajatej výmere 22,95 m2, za účelom prenájmu nebytových 
priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 
30.6.2020, pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO 43222200 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 65,03 
€/mesačne s tým, že v cene nájmu nie sú zahrnuté paušálne náklady za energie a uvedené 
priestory bude nájomca udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 30.6.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 113/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11 . 06. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v 
k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
označenej ako garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, 
za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej 
zdravotnej služby - garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 
31.05.2020, 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 
06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove bez súpisného čís la, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označenej ako garáže 
pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za účelom prenájmu 
nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby - garážovanie 
sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre PETV AL ZDNR, s.r.o., 
Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892 zastúpenú konateľom Milanom Valachom 
za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 178,50€/mesačne s tým, že v cene nájmu 
sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.12.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť 
nebytového priestoru v budove bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C" 
čís lo 3 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
označenej ako garáže pri internom pavilóne o celkovej prenajatej výmere 126 m2, za 
účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby 
- garážovanie sanitných vozidiel, na dobu určitú a to do 31.05.2020, pre PETVAL 
ZDNR, s.r.o., Krušovská 2093, Topoľčany, IČO 36550892 zastúpenú konateľom 
Milanom Valachom za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov v sume 178,50€/mesačne 
s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude 
nájomca udržiavať v dobrom stave. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
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pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.12.2015, k ukončeniu 
ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce a Mestskou 
nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 



ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 114/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru v budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 
3 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 
označená ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 
a 319 o celkovej prenajatej výmere 50 m2 na dobu neurčitú, 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 
06.2015 

prerokovalo 

návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta-časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra „C" číslo 3 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce označená ako 
nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 317, 320 a 319 o celkovej 
prenajatej výmere 50 m2 pre Petra Vančíka, Hviezdoslavova 30, 953 O 1 Zlaté Moravce 
na dobu neurčitú za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.20 11 v znení jeho Dodatkov v sume 
70€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne náklady za energie 
a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 10.9.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku mesta - časť 
nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 486, postavenej na parcele registra 
„C'' číslo 3 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce označená ako nebytové priestory v podkroví interného pavilónu číslo dverí 
317, 320 a 319 o celkovej prenajatej výmere 50 m2 pre Petra Vančíka, Hviezdoslavova 
30, 953 01 Zlaté Moravce na dobu neurčitú za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov v sume 70€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne 
náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 10.9.2015, k 
ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté 
Moravce a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 

uk l adá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 115/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 
postavenej na parcele registra „C" číslo 7 /2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v L V č. 
3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o 
celkovej prenajatej výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na 1. poschodí 
gynekologického oddelenia a 81 m2 na 1. poschodí gynekologickej operačnej sály s 
možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej miestnosti a to do 31.05.2020 
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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 
06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru - v budove súpisné číslo 491 
postavenej na parcele registra „C" číslo 712 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v L V č. 3467 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce - v časti o celkovej 
prenajatej výmere 210 m2, pričom 129 m2 sa nachádza na 1. poschodí gynekologického 
oddelenia a 81 m2 na 1. poschodí gynekologickej operačnej sály s možnosťou využívania 
čistiacej a sterilizačnej miestnosti 
pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO 45867631 zastúpenú 
konateľom MUDr. Vladimírom Bátovským, 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 určitú od 01.07.2015 do 31.05.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov v sume 1000,00 €/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj 
paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
potreba zabezpečenia prevádzky gynekologického oddelenia nemocnice a jeho 
plynulej prevádzky po ukončení podnájomnej zmluvy 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.05.2020, 
k ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce 
a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru - v budove súpisné 
číslo 491 postavenej na parcele registra „C" číslo 7/2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v 
L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 953 O 1 Zlaté Moravce - v časti o 
celkovej prenajatej výmere 21 O m2, pričom 129 m2 sa nachádza na 1. poschodí 
gynekologického oddelenia a 81 m2 na I. poschodí gynekologickej operačnej sály s 
možnosťou využívania čistiacej a sterilizačnej miestnosti 
pre Vox Lauri, s.r.o., Vysoká 2576/6, 934 O 1 Levice, IČO 45867631 zastúpenú 
konateľom MUDr. Vladimírom Bátovským, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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na dobu určitú od 01.07.2015 do 31.05.2020 za nájomné v zmysle VZN č . 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov v sume 1000,00 €/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj 
paušálne náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

potreba zabezpečenia prevádzky gynekologického oddelenia nemocnice aj eho 
plynulej prevádzky po ukončení podnájomnej zmluvy 
pokračovanie pôvodnej podnájomnej zmluvy uzatvorenej do 31.05.2020, 
k ukončeniu ktorej prišlo zánikom nájomného vzťahu medzi Mestom Zlaté Moravce 
a Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

ukladá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc„ Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 116/2015 
z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru - v budove so súpisným 
číslom 505, postavenej na parcele registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce 
zapísané v L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce v správe Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca o celkovej výmere 159,82 m2 a to do 
14.12.2016 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 
06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - časti 
nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele registra 
„C'' číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce v správe Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca o celkovej výmere 
159,82 m2 podľa doterajšieho užívania 
pre pre Záchranná zdravotná služba, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 
1733621 O, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu od 01.07.2015 do 14.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov v sume 1000,00€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne 
náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- poskytovanie záchrannej zdravotnej služby pre občanov Mesta Zlaté Moravce 
- pokračovanie v užívaní priestorov podľa podmienok dohodnutých v pôvodnej 
podnájomnej zmluve zo dňa 30.4.2010 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -
časti nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 505, postavenej na parcele 
registra „C" číslo 25 v k. ú. Zlaté Moravce zapísané v L V č. 3467 v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce v správe Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca o celkovej 
výmere 159,82 m2 podľa doterajšieho užívania 
pre pre Záchranná zdravotná služba, Antolská 11, P.0.BOX 15, 850 07 Bratislava, IČO 
1733621 O, 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 01.07.2015 do 14.12.2016 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.20 11 v znení jeho 
Dodatkov v sume 1000,00€/mesačne s tým, že v cene nájmu sú zahrnuté aj paušálne 
náklady za energie a uvedené priestory bude nájomca udržiavať v dobrom 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- poskytovanie záchrannej zdravotnej služby pre občanov Mesta Zlaté Moravce 
- pokračovanie v užívaní priestorov podľa podmienok dohodnutých v pôvodnej 
podnájomnej zmluve zo dňa 30.4.201 O 
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uk l adá 
poverenému riaditeľovi Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11. 06. 2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 117/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na 
riešenie situácie v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
Návrh Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na riešenie 
situácie v Mestskej nemocnici Prof. MUDr. Korca, CSc. Zlaté Moravce 
poveruje 
primátorku mesta Zlaté Moravce: 
c) hľadať investora pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 

Moravce 
d) vyvolať stretnutie s potenciálnym investorom, spoločnosťou Svet zdravia, a.s. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 118/2015 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 
2015 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky s názvom projektu ,,Zvýšenie bezpečnosti chodcov 
v Meste Zlaté Moravce" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh žiadosti o spolu financovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. III PPZ 2015 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov 
v Meste Zlaté Moravce" vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu 
projektu a to vo výške 1000€ 
schvaluje 
spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. III PPZ 2015 o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra slovenskej 
republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce" vo výške 
minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu a to vo výške 1000€ 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 119/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
e) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
f) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
g) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
h) návrh na prídel do Rezervného fondu mesta 
berie na vedomie 
c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Zlaté Moravce za 

rok 2014 
d) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 
schvaľuje 
b) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 bez výhrad 
c) prídel do Rezervného fondu vo výške 131.424, 73 eur 

V Zlatých Moravciach dňa 11 .06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 120/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
c) návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
d) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2014 s účtovnou závierkou za rok 2014 
berie na vedomie 
Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2014 s účtovnou závierkou za rok 2014 
schvaľuje 

Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 121/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Mesta Zlaté Moravce a rozpočtových organizácií mesta k 31. 12. 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Mesta Zlaté Moravce a rozpočtových organizácií mesta k 31. 12. 2014 
berie na vedomie 
f) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2014 
g) S.erávu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

ZS Mojmírova v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
h) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
i) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 
j) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach k 31.12.2014 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 122/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
schvaľuje 
c) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 60.330 

eur nasledovne: 
> na bežné výdavky vo výške 16.330 eur na zaplatenie pohľadávky z titulu náhrady 

ušlej mzdy na základe rozsudku Okresného súdu v Nitre v zmysle ustanovenia § 
1 O ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v platnom znení 

>- na kapitálové výdavky vo výške 36.000 eur na financovanie konceptu a návrhu 
Územného plánu mesta Zlaté Moravce 

'r na kapitálové výdavky vo výške 8.000 eur na zakúpenie traktorových kosačiek 
d) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením v zmysle 

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

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 123/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej orgamzac1e Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
e) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 
f) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
g) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Zlaté Moravce k 31.12.2014 

h) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

berie na vedomie 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce k 31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

schvaľuje 
3. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 

Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 s výhradami: 
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej 
správy 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 
organizácia zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby 
vykonaťzmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na 
zmenu rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového 
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 

-nedostatočná tvorba rezerv a opravných položiek v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve 

-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 645.311 eur 

4. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce nasledovne: 
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c) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 1.160, 18 eur bude použitý na 
úhradu straty v hlavnej činnosti. 

d) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
-67.634,91 eur bude vysporiadaná nasledovne: 
';> zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 1.160, 18 eur 



'r zostatok vo výške 66.474,73 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

ukladá 
štatutárovi orgamzac1e prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení 
auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského 
zastupiteľstva k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá 
bude prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach a následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v septembri 2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 124/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
e) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2014 
f) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
g) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
k 31.12.2014 

h) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

berie na vedomie 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
k31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

schvaľuje 
3. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 

Moravce za rok 2014 s výhradami: 
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 

organizácia zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 

-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 22.169 eur 
4. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Mestské 

stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce nasledovne: 
výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -
2.575,72 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia. 

ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení 
auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského 
zastupiteľstva k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach 
na odstránenie 
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nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15. 7.2015, ktorá bude 
prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach a následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v septembri 2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 125/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
e) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce, mestský podnik za rok 2014 
f) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
g) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
h) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt 

Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
berie na vedomie 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt 

Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
schvaľuje 
5. hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

za rok 2014 bez výhrad 
6. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie Službyt 

Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.202,44 eur bude použitý 

nasledovne: 
-,. na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 9.916,59 eur 
~ prídel do rezervného fondu vo výške 1.285,85 eur 

c) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
-9.916,59 eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 126/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
e) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
f) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
g) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
h) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
berie na vedomie 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Zlaté Moravce k 31. 12.2014 
schvaľuje 

3. hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce za 
rok 2014 s výhradami: 

-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 
organizácia zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 
-určiť alebo zriadiť samostatný účet na vedenie príjmov a výdavkov 
podnikateľskej činnosti tak, aby sa dali sledovať príjmy a výdavky v súlade so 
zákonom 
-nezabezpečenie vyrovnanosti hospodárenia za podnikateľskú činnosť 

k 31.12.2014 
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 
-záporné vlastné imanie - záväzky organizácie sú vyššie ako majetok o 97.688 
eur 

4. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce nasledovne: 
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c) strata z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške -63.390,74 eur bude 
zaúčtovaná na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia 



d) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
-55.088,85 eur bude zaúčtovaný na účet 428 ako nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia. 

ukladá 
štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení 
auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31 .12.2014 a výhrad mestského 
zastupiteľstva k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá 
bude prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach a následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v septembri 2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 127/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
e) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej orgamzac1e Záhradnícke 

služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 
f) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 príspevkovej organizácie 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
g) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.12.2014 

h) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

berie na vedomie 
c) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.12.2014 

d) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

schvaľuje 
3. hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 

mestský podnik za rok 2014 s výhradami: 
-pri hospodárení dodržiavať zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 
-dôsledné dodržiavanie zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve pri vedení 
účtovníctva organizácie 
-neumožnenie účasti audítora na fyzickej inventúre zásob k 31.12.2014 
a nepredloženie inventarizačného zápisu z mimoriadnej inventúry zásob 
k 28.2.20 15 
-nedostatočná tvorba rezerv a opravných položiek v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Nerešpektovanie opakovaných upozornení zo strany audítorov na 
zohľadnenie rizika zníženia hodnoty materiálu na sklade a nedokončenej výroby 
formou opravných položiek. 
-nezaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 
organizácia zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok 
-sledovať plnenie rozpočtu počas rozpočtového roka a v prípade potreby vykonať 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, prípadne predkladať návrhy na zmenu 
rozpočtu zriaďovateľovi, ak je tak určené v Zásadách rozpočtového hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce 
-sledovanie príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na samostatnom účte 
v súlade so zákonom 
-vysoký podiel záväzkov po lehote splatnosti z celkových záväzkov organizácie 

4. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 20 14 príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne: 
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c) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 27 .1 97 ,33 eur bude použitý 
nasledovne: 

d) 

);> na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 12.942,46 eur 
-, prídel do rezervného fondu vo výške 14.254,87 eur 

výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo 
výške 

ukladá 
-12.942,46 eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti . 

štatutárovi organizácie prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení 
auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie k 31.12.2014 a výhrad mestského 
zastupiteľstva k hospodáreniu príspevkovej organizácie. Správu o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov predložiť sekretárovi finančnej komisie do 15.7.2015, ktorá 
bude prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach a následne predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach v septembri 2015. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 128/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 897/2014 o schválení spôsobu prevodu 
mestského bytu pani Zuzane Vojtasovicsovej 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie Uznesenia č. 897/2014 zo dňa 13.11.2014 o schválení spôsobu prevodu 
bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C" číslo 
3460171 o výmere 1O1 O m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: 
trojizbového bytu č.13 (H 1 ), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č . 51 v Zlatých 
Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

>- pre Zuzanu Vojtasovicsovú rod. Škulovú, nar. 30.10.1975, bytom Tekovská 
3027/51, 953 01 Zlaté Moravce 

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

Dôvodom hodným osobitného zreteľa bolo: 
žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu 

ruší 
uznesenie č. 897/2014 zo dňa 13.11.2014 o schválení spôsobu prevodu bytu v bytovom 
dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460171 o výmere 
1O1 O m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu č.13 
(Hl), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, 
a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

>- pre Zuzanu Vojtasovicsovú rod. Škulovú, nar. 30.10.1975, bytom Tekovská 
3027 /51, 953 O 1 Zlaté Moravce 

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

Dôvodom hodným osobitného zreteľa bolo: 
žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 129/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského bytu, podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku manželom 
Vojtasovicsovým 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: troj izbového bytu č.13 (H 1 ), na 1. nadzemnom 
podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 
83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

'r pre Zuzanu Vojtasovicsovú rod. Škulovú, nar. 30.10.1 975 a Martina Vojtasovicsa 
rod. Vojtasovics, narodeného 30.09.1972, obaja bytom Tekovská 3027/51, 953 
01 Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

iY z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

žiadateľka za slobodna Zuzana Škulová zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe 
bytového domu, 
žiadateľka bola užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom sú 
nájomníkmi bytu 

schvaľuje 

spôsob prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN 
registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. nadzemnom podlaží na 
Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 
83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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~ pre Zuzanu Vojtasovicsovú rod. Škulovú, nar. 30. l 0.1975 a Martina Vojtasovicsa 
rod. Vojtasovics, narodeného 30.09.1972, obaja bytom Tekovská 3027/51, 953 
01 Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

~ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



Uznesenie č. 130/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. 

(stavba „HYPERMARKET Zlaté Moravce - Továrenská ulica - inžinierske siete") 
na časť parcely registra „E" číslo 5694 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 7. zasadnutí MsZ konanom dňa 
11.06.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou 
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 47489103, zastúpenou Ralf Kohout -konateľ a Miroslav Kamenický- konateľ ako 
budúcim oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 00308676, zastúpené Ing. Serafínou Ostrihoňovou - primátorkou 
mesta ako budúcim povinným. Spoločnosť QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. sa na 
Mesto Zlaté Moravce ako vlastníka pozemku obracia s návrhom na uzatvorenie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v súvislosti s vybudovaním inžinierskych 
sietí - vodovodnej prípojky hypermarket a kanalizačnej prípojky pre stavbu 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce" a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena 
odplatne za sumu určenú znaleckým posudkom a na dobu neurčitú 
schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou 
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 47489103, zastúpenou Ralf Kohout - konateľ a Miroslav Kamenický - konateľ ako 
budúcim oprávneným a medzi Mestom Zlaté Moravce so sídlom Mestský úrad Zlaté 
Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676, zastúpené Ing. Serafínou 
Ostrihoňovou - primátorkou mesta ako budúcim povinným v znení, ktoré tvorí prílohu 
tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby inžinierskych sietí - vodovodnej 
prípojky hypermarket a kanalizačnej prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien odplatne za sumu určenú 
znaleckým posudkom a na dobu neurčitú, predmetom ktorých budú vecné bremená 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu podľa 
geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich vybudovaní: 
právo uskutočnenia a prevádzkovania podzemných stavieb: 

vodovodnej prípojky D90 v katastrálnom území Zlaté Moravce na časti 

pozemku - časť parcely reg. „E" č. 5694, druh pozemku ostatné plochy o celkovej 
výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, v dÍžke cca 15,3 
bm v prospech spoločnosti QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z 
vecných bremien (v rozsahu podľa grafickej prílohy), 
kanalizačnej prípojky D250 na časti pozemku parcely reg. „E" č. 5694, druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v celosti vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce, v dÍžke cca 13,7 bm v prospech spoločnosti QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v rozsahu podľa 
grafickej prílohy), 

- povinnosť budúceho povinného z vecných bremien strpieť na časti pozemku - časti 
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parcele reg. „E" č. 5694 v rozsahu podľa geometrického plánu skutočného zamerania 
potrubí: 
- vybudovanie a vedenie vodovodného a kanalizačného potrubia, 
- vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodným potrubím a kanalizačným 
potrubím, t.j. prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu týchto 
potrubí. 

Budúca zaťažená nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktorá sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, 
zapísaná v liste vlastníctva č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce je: 
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m2

, druh pozemku ostatné plochy. 
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú. 
Vecné bremená budú zriadené ako vecné práva pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky pre stavbu „HYPERMARKET Zlaté Moravce" odplatne za sumu určenú 
znaleckým posudkom podľa geometrického plánu skutočného zamerania potrubí po ich 
vybudovaní. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť pripravenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
a podľa priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na 
podpis 
splnomocňuje 

primátorku mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien. 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 131/2015 
zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11.06.2015 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku - pod časťou komunikácie nachádzajúcej 
sa na Továrenskej ulici pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. 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 7. zasadnutí konanom dňa 11. 
06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej ulici -
prenájom časti pozemku o výmere 1177 m2 z parcely KN registra „E" číslo 5694, druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej 
v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemkov 
v spoluvlastníckom podiele mesta 5112-in na parcelách KN registra „E" číslo: 513112, 
druh pozemku orná pôda o výmere 16 m2

, 5132/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 
m2

, 5133/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2 zapísané v LV č. 7265 a 5134/2, 
druh pozemku orná pôda o výmere 19 m2 a 5135/2, druh pozemku orná pôda o výmere 
19 m2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných v L V č. 7266 na Mesto Zlaté Moravce, spolu 
o výmere 70 m2 

- z toho 5/12-in = 29, 17 m2
, pričom celková plocha prenájmu je 1206, 17 

m2 

- pre QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o. , so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 47489103, zastúpenú konateľmi Ralf Kohout a Miroslav Kamenický 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 0,10 
€/m2/rok (slovom: desať centov) vrátane DPH, v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 
1., písmeno a) 

„a) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely s výnimkou pozemkov 
v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m2/rok". 

- na dobu od 15.06.2015 do dňa právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia 
predmetných stavieb, najdlhšie však do 14.06.2018. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- vybudovanie dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica v Zlatých 
Moravciach) a vybudovanie dopravných ostrovčekov v súvislosti s realizáciou stavby 
HYPERMARKETU Zlaté Moravce 
- uzatvorenie nájomnej zmluvy bude slúžiť pre účely stavebného konania 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemkov nachádzajúcich sa na Továrenskej 
ulici - prenájom časti pozemku o výmere 1177 m2 z parcely KN registra „E" číslo 5694, 
druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 18930 m2 v k.ú. Zlaté Moravce 
zapísanej v L V č . 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a prenájom pozemkov 
v spoluvlastníckom podiele mesta 5/12-in na parcelách KN registra „E" číslo: 513112, 
druh pozemku orná pôda o výmere 16 m2

, 5132/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 
m2

, 5133/2, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2 zapísané v L V č. 7265 a 5134/2, 
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druh pozemku orná pôda o výmere 19 m2 a 5135/2, druh pozemku orná pôda o výmere 
19 m2 v k. ú. Zlaté Moravce zapísaných v L V č. 7266 na Mesto Zlaté Moravce, spolu 
o výmere 70 m2 

- z toho 5/12-in = 29, 17 m2
, pričom celková plocha prenájmu je 1206, 17 

m2 
- pre QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o. , so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 47489103, zastúpenú konateľmi RalfKohout a Miroslav Kamenický 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 0,10 
€/m2/rok (slovom: desať centov) vrátane DPH, v zmysle VZN č. 6/201 1 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 
1., písmeno a) 

„a) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely s výnimkou pozemkov 
v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m2/rok". 

- na dobu od 15.06.2015 do dňa právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia 
predmetných stavieb, najdlhšie však do 14.06.2018. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- vybudovanie dopravného napojenia na cestu 11/511 (Továrenská ulica v Zlatých 
Moravciach) a vybudovanie dopravných ostrovčekov v súvislosti s realizáciou stavby 
HYPERMARKETU Zlaté Moravce 
- uzatvorenie nájomnej zmluvy bude slúžiť pre účely stavebného konania 
ukladá 

vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 11.06.2015 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



K bodu 37/ 
Záver 

Primátorka m~sta Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala všetkým prítomným, 
prednostovi MsU, viceprimátorke mesta, riaditeľom mestských podnikov, všetkým 
kolegom z Mestského úradu, riaditeľom ZŠ a MŠ, náčelníkovi Mestskej polície. 
Poďakovanie venovala poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva, všetkým 
Zlatomoravčanom a ukončila rokovanie 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
a popriala všetkým príjemný zvyšok dňa. 

V Zlatých Moravciach 11.06.2015 

Zapísala: v ·' t / 
..... m1..°:i. ... ::.7!k ... 
SilviÍ Švajčíková 

...................................................... 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

Primátorka mesta 

.......................... ................... . 
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Mgr. Roman Šíra 
Overovateľ zápisnice 

,.......___ 

Vl, ťw1<r í 
····················································· 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

.lé ·~ ·t7 ---· 
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PaedDr. Pavol Petrovič 
Overovateľ zápisnice 



Me3tský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Prezenčná listina 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 11. júna 2015 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátorka mesta: 
Ing. Serafína Ostrihoňová ············································· 

Prednosta Ms Ú: 
Ing. Miroslav Šlosár JJ /'ovéi// 

············································ 

Právnik Ms Ú: 
JUDr. Mária V ozárová 

/ 

0~ PRii\JEO l !vfi/\Jfl ................................. ~1 .......... . 

Poslanci MZ: 

1. Ing. Ján Adamec ············································· 

···~······················ .„ .. „±~~-.„ 
2. MVDr. Marta Balážová 

3. MUDr. Oto Balco 

4 ..... : ....................... . 
(.__//; .. ' 

·t···~;·········7:········7············· 
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4. Mgr. Michal Cimmermann 

5. JUDr. Pavel Dvonč 

6. JUDr. Alžbeta Esterková 

7. Ing. Marek Holub 

8. PaedDr. Dušan Husár 

9. PaedDr. Klaudia Ivanovičová 



10. Vladimír Klučiar 

1 1. Ivan Madola 

12. RNDr. Jozef Paluška 

13. PaedDr. Pavol Petrovič 

14. Mgr. Roman Šíra 

15. Ing. Karol Švajčík 

16. Mgr. Denisa Uhrinová 

17. PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová 

/ " .„ .. _„ .. „ .. „„ .... 

... „.„„„ .. Ľ....„„.„„.„ .. 

........... :/.&.~~v.:=:: ... 

........... ~ 
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········································· 



Prizvaní a hostia: 

PhDr. Marián Takáč 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 

Branislav Varga 

Ing. Ľubomír Gábriš 

Mgr. Peter Sendlai 

Simona Holubová 

Ing. Iveta Szobiová 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. Peter Kmeť 

Ing. Jozef Molnár, PhD. 

Ing. Michal Borkovič 

Ing. Renáta Kordošová 

Mgr. Katarína N ociarová 

Mgr. Lenka Herdová 

Mgr. Jana Dudášová 

Mgr. Viera Striešková 

Mgr. Hana Poláková 

Viera Sykorová 

Ivana Homolová 

" / 
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Mgr. Eva Bieliková 

Zuzana Šalingová 

Mgr. Jozef Zlatňanský 

........ ) {_:<::_:. . ......... . 
···~····~········· 
··· ···· ·~·············· ... p. ... ::: ..... .;.. ........... . 

Gejza Hlavatý 
v Ht: !.k Vrt .. ?;_ 0 t< ! Pr.10. V.~ 
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