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

Zápisnica 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 25. júna 2015 o 15.00 hodine 
v Kultúmom dome Chyzerovce 

OspravedJnení: Mgr. Denisa Uhrinová 
PaedDr. Dušan Husár 

Program: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č . l-8MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh na poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté 

Moravce, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi (mat. č.2-8MZ-2015) 
11. Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach 

použitím finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta (mat. č.3-8MZ-2015) 
12. Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu (mat. č.4-8MZ-2015) 
13. Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 

6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4 
(mat. č.5-8MZ-2015) 

14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 
2 OOO,- eur (mat. č.6-8MZ-201 5) 

15. Návrh - Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté 
Moravce voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo 
spoločnosti DREV AN s.r.o„ Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) (mat. č. l 8-
8MZ-2015) 

16. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra (mat. č.7-8MZ-2015) 

l 7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľ ov 
pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté 
Moravce (mat. č.8-8MZ-2015) 



18. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o. Zlaté Moravce (mat. č. l 9-8MZ-2015) 

19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 56/2015 o schválení prevodu mestského bytu pani 
Zuzane Vojtasovicsovej (mat. č.9-BMZ-2015) 

20. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu manželom Vojtasovicsovým (mat. 
č. l 0-8MZ-2015) 

21. Návrh na schválenie zámeru prevodu bytu manželom Lukáčovým (mat. č. J 1-
8MZ-2015) 

22. Návrh na odpredaj pozemku manželom Kesegovým (mat. č. l 2-8MZ-2015) 
23. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemku pre R. Havettu (mat. č . 13-8MZ-

2015) 
24. Návrh na schválenie prenájmu miestnosti č. 4 v dennom centre pre Mgr. M. 

Paulovú (mat. č.14-8MZ-20l5) 
25. Návrh na schválenie prenájmu pozemku obyvateľom bytového domu na Ul. 1. 

mája (mat. č.15-8MZ-2015) 
26. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -

Obchodná galéria - QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. (mat. č.16-8MZ-2015) 
27. lnformácia HK o kontrolnej činnosti za rok 2014 a návrh plánu kontrolnej činnosti 

na rok 2015 (mat. č.l 7-BMZ-2015) 
28. Vystúpenia občanov 
29. Rôzne 
30. Diskusia 
31. Interpelácie poslancov 
32. Schválenie uznesenia 
33. Záver 

K bodu 1/ 
Otvorenie 
Primátorka mesta, Ing„ Serafína Ostrihoňová - privítala všetkých prítomných 
Zlatomoravčan,ov, poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, viceprimátorku, 
prednostu MsU, náčelníka Mestskej polície, riaditel'ov mestských podnikov, riaditeľov 
základných škôl a materských škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov Mestského úradu. 

K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostriboňová - uviedla, že za zapisovateľku na 8. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25. júna 2015 určuje Ingrid 
Stred'anskú. 

K bodu 3/ 
Určenie overovatePov zápisnice 
Primátorka mesta, lug. Serafína Ostrihoňová - uviedla, že za overovateľov zápisnice 
zo 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 25. júna 2015 určuje poslancov Ing. 
Karola Švajčíka a Vladimíra Klučiara. 
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K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostriboňová - uviedla, že z 8. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva konaného dňa 25.júna 20 15 sa ospravedlnili poslanci - Mgr. Denisa 
Uhrinová, PaedDr. Dušan Husár a poslanec Ing. Ján Adamec príde neskôr. 

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

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

za predsedu: poslanca JUDr. Dvonča 
za členov: poslankyňu MVDr. Balážovú , MUDr. Ota Balca 

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

za členov: p. poslankyňu MVDr. Balážovú ap. poslanca MUDr. Ota Balca 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

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

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 predložll návrh aj v písomnej forme 
spolu s návrhom uznesenia. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - Zaznamenala poslancov v poradí ako 
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sa prihlásili - poslanci : PaedDr. Petrovič, RNDr. Paluška JUDr. Esterková , Ing. 
Švajčík, PaedDr. Ivanovičová, , Ing. Holub. 

Poslanci MsZ podali nasledovné návrhy: 

l. Návrh p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča na zaradenie bodu: „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 44,40 m2, za 
účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na 
podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2025, 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", ako bod č. 28 
programu zasadnutia 

Za:14( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, lvanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní:14 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

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

2. Návrh p. poslanca RNDr. Jozefa Palušku na zaradenie bodu: „Návrh na 
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných 
ukazovatel'ov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté 
Moravce", ako bod č. 35 programu zasadnutia 

Za: 14( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová} 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní:14 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

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

3. Návrh p. poslankyne JUDr. Alžbety Esterkovej na zaradenie bodu: 
„Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia 
s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých 
Moravciach", ako bod č. 29 programu zasadnutia 

Za: 14 ( Balážová, Balco, Cim.mermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 
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Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

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

4. Návrh p. poslanca Ing. Karola Švajčíka na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom 
úspešnému investorovi v obchodnej verejnej súťaží vylllásenej Mestom 
Zlaté Moravce"", ako bod č. 30 programu zasadnutia 

Za: 14 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, lvanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, švajčík, Vicianová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14( Balážová, Balco, Cimmerrnann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

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

5. Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie Ivanovičovej na zaradenie bodu: 
„Návrh na prevzatie úveru oa financovanie rekonštrukcie budov vo 
vlastníctve mesta", ako bod č. 31 programu zasadnutia 

Za: 14( Balážová, Balco, Cimmerrnann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Viciaoová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

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

6. Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie Ivaoovičovej na zaradenie bodu: 
„Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti 
príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Nitra", ako bod č. 32 programu zasadnutia 

Za: 14 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, lvanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčfk, Vicianová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovani:14 (Balážová, Balco, Cimmerrnann, Dvonč, Esterková1 Holub, Klučiar, 
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lvanovičová, Madola, Pa1uška, Petrovič, Šfra, Švajčík, Vicianová) 

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

7. Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie lvanovičovej na zaradenie bodu: 
„Návrh na zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik", ako bod č. 33 
programu zasadnutia 

Za:14 ( Balážová, Balco, Cimtnermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

8. Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudie Ivaoovičovej na zaradenie bodu: 
„Informácia o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu", ako 
bod č. 34 programu zasadnutia 

Za: 14 ( Balážová, Balco, Cimmermann, Ovenč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 
KJučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar. 

[vanovičová, Madola, Paluška. Petrovič, Šíra, Švajčfk., Vicianová) . 

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

9. Návrh p. poslanca Mgr. Michala Cimmermanna - stiahnutie bodov č. 15 
(Návrh - Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta 
Zlaté Moravce voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra, ktoré boli 
postúpené zo spoločnosti DREVAN s.ro. Prešov - dodané a nezaplatené 
rakvy) a 16 (Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti 
príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra. 

Ing. Karol Švajčík navrhol 1 O-minútovú prestávku. Primátorka mesta dala hlasovať za 
navrhnutú prestávku: 

Za: 14( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

Proti:O 
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Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 14 ( Balážová, Balco, Cimmennann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar 

Ivanovíčová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová • 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová prerušila rokovanie mestského 
zastupiteľstva na 10 minút, ktoré bolo poslancami Mestského zastupiteľstva schválené. 

Hlasovanie za návrh poslanca Mgr. Cimmerrnanna - stiahnutie bodov č. 15 a 16: 

Za: 1 (Cimmermann) 
Proti: 10 (Balážová, Balco, Esterková, Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, 

Šíra, Švajčík) 
Zdržali sa: 2 (Dvonč, Holub) 
Prezentovaní: 14( Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Jvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 

Primátorka mesta, log. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
nebol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

10. Návrh p. poslanca Ing. Mareka Holuba na stiahnutie bodu č.22: ,,Návrh 
na odpredaj pozemku manželom Kesegovým" 

Poslanec PaedDr. Petrovič požiadal, aby sa k tomuto bodu mohLi vyjadriť manželia 
Kesegovi, nakoľko sú prítomní. Prirnátorka mesta dala hlasovať o udelenie slova 
manželom Kesegovým: 

Za: 12 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, lvanovičová, Šíra, 
Madola, Petrovič, Švajčík, Vicianová) 

Proti: O 
Zdržali sa: 1 (Paluška) 
Prezentovaní: 14(Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Jvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Manželia Kesegoví oboznámili prítomných, že splnili všetky podmienky~ ktoré mesto 
požadovalo. 

Pani Križanová z oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti informovala, 
že stavba by bola v rozpore s územným plánom mesta Zlaté Moravce. 
Hlasovanie za návrh poslanca Ing. Holuba - stiahnutie bodu č. 22: 

Za: 10 (Adamec, Balážová, Balco, Esterková, Holub, lvanovičová, Klučiar, Šíra, 
Madola, Paluška) 

Proti: 3 (Cimmermann, Dvonč, Švajčík) 
Zdržali sa: 2 (Petrovič, Vicianová) 
Prezentovaní: 15 (Adamec; Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
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Klučiar) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostriboňová - skonštatovala, že predlož.ený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostriboňová - požiadala poslancov MsZ hlasovať za 
predložený návrh uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia 8. 
MZ v znení schválených doplňujúcich návrhov. 
Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - sa opýtala , kto je : 
Za: 15 (Adarnec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený 
program rokovania 8. Mestského zastupiteľstva v znení doplňujúcich návrhov bol 
poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Schválený program rokovania 8. Mestského zastupiteľstva: 
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l. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. lnfonnácia 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-8MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté 

Moravce, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi (mat. č.2-8MZ-2015) 
1 l. Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach 

použitím finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta (mat. č.3-8MZ-
20l5) 

12. Návrh na prevzatie pôžičky z AudiovizuáJneho fondu (mat. č.4-8MZ-2015) 
13. Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 

6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4 
(mat. č.5-8MZ-2015) 

14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok 
prevyšujúcich 2 000,- eur (mat. č.6-8MZ-2015) 

15. Návrh - Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté 
Moravce voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra1 ktoré boli postúpené zo 
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spoločnosti DREVAN s.r.o„ Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) (mat. č.l 8-
8MZ-20l5) 

16. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra (mat. č. 7-8MZ-2015) 

17. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľ ov 
pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté 
Moravce (mat. č.8-8MZ-20 15) 

18. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o. Zlaté Moravce (mat. č. l 9-8MZ-2015) 

19. Návrh na zrušenie uznesenia č . 56/20 I 5 o schválení prevodu mestského bytu 
pani Zuzane Vojtasovicsovej (mat. č.9-8MZ-2015) 

20. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu manželom Vojtasovicsovým 
(mat. č.10-8MZ-2015) 

21. Návrh na schválenie zámeru prevodu bytu manželom Lukáčovým (mat. č. l l -
8MZ-201 S) 

22. Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemku pre R. Havettu (mat. č. 13-
8MZ-20l5) 

23. Návrh na schválenie prenájmu miestnosti č. 4 v dennom centre pre Mgr. M. 
Paulovú (mat. č.14-8MZ-2015) 

24. Návrh na schválenie prenájmu pozemku obyvateľom bytového domu na Ul. l. 
mája (mat. č.15-8MZ-2015) 

25. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Obchodná galéria - QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. (mat. č. l6-8MZ-2015) 

26. Informácia HK o kontrolnej činnosti za rok 2014 a návrh plánu kontrolnej 
činnosti na rok 2015 (mat. č. l 7-8MZ-2015) 

27. 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 44,40 m2, za účelom prenájmu 
nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na 
dobu určitú a to do 30.6.2025, pre Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. l. 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 

28. Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s 
finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 

29. Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu ajeho prenájom 
úspešnému investorovi v obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté 
Moravce" 

30. Návrh na prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve 
mesta 

31. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra 

32. Návrh na zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 

33. Informácia o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu 



34. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu 
záväzných ukazovateJ'ov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta 
Zlaté Moravce 

35. Vystúpenia občanov 
36. Rôzne 
37. Diskusia 
38. Interpelácie poslancov 
39. Schválenie uznesenia 
40. Záver 

Primátorka mesta poďakovala a prešla 1< ďalšiemu bodu rokovania. 

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

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že overovatelia zo 7. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, poslanci Mgr. Roman Šíra a PaedDr. Pavol Petrovič 
podajú stanovisko k zápisnici na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

K bodu 8/ 
Kontrola plnenia uznesení 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostriboňová - požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútomej správy a sJužieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Horvát - uviedol, že na 7. zasadnutí MsZ bolo prijatých 25 uznesení, splnených 
bolo l l uznesení, 14 uznesení sa priebežne plní. 

K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - uviedla, že odpovede na interpelácie 
boli podané priamo na rokovaní Mestského zastupitel'stva na niektoré bolo odpovedané 
písomne. 

K bodu 10/ 
Návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté 
Moravce, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi (mat. č.2-SMZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu k tomuto bodu 
rokovania. 
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Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí sa 
ocitli v náhlej núdzi 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí sa 
ocitli v náhlej núdzi 
schvaľuje 
poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí sa 
ocitli v náhlej núdzi z rozpočtu mesta Zlaté Moravce za nasledovných podmienok: 
a) o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci (JFP) je potrebné písomne 
požiadať. Žiadateľ, ktorým môže byt' iba obyvateľ mesta Zlaté Moravce v žiadosti 
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, a tiež účel na ktorý 
JFP požaduje, 
b) o priznaní a výške JFP rozhoduje primátor mesta, 
c) výška JFP je spravidla 33,- eur, pričom táto môže byť na základe rozhodnutia 
primátora mesta upravená v závislosti od účelu, na ktorý sa požaduje a okolnosti 
samotného prípadu, 
d) žiadateľ je povinný účel, na ktorý bola JFP poskytnutá, preukázať a zdokladovať 
do 30 dní od použitia JFP. 
ruší 
uznesenie č. 22/2011 z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 27.01.2011 a VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 
nódzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania 

Primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmennann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčfk, Vicianová, 
Klučíar) 

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

K bodu 11/ 
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Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach 
použitím finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta (mat. č.3-SMZ-2015) 



Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na spolufínancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach použitím 
finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na spolufinancovanie djgitalizácie kjna Tekov v Zlatých Moravciach použitím 
finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta vo výške 9.900 eur na 
kapitálové výdavky na spolufinancovanie digitálnej techniky k projektu Digitalizácie 
kina Tekov v Zlatých Moravciach 
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 tvorf prílohu k uzneseniu 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - otvorila diskusiu s tým, že v prípade 
nejakých otázok zo strany poslancov MsZ, požiadala odpovedať. 

Primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 14 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková) Holub, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčfk, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 12/ 
Návrh oa prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu (mat. č.4-SMZ-2015) 

Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
a) Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina Tekov 
v Zlatých Moravciach 
b) Návrh na zabezpečenie pôžičky 
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c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky do výšky 53.820 eur z 
Audiovizuálneho fondu 
d) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky do výšky 53.820,00 eur z 
Audiovizuálneho fondu 
s ch vaľ uje 
a) prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu maximálne vo výške 53.820,00 eur na 
digitalizáciu kina Tekov v Zlatých Moravciach 
b) zabezpečenie pôžičky z Audiovizuálneho fondu formou záložnej zmluvy, ktorej 
predmetom bude zriadenie záložného práva k súboru vecí - digitálnej technike 
c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 l 5 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 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmennann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti! O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Š(ra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostriboňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 13/ 

Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4 (mat. 
č.5-SMZ-2015) 

Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č . 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 612011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce u z n á š a s a 
na Dodatku č. 4 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v zmysle pozmeňujúceho návrhu. 
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Pani primátorka mesta , lng. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Yicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, ' 
Klučiar) 

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

K bodu 14/ 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2 
OOO,- eur (mat. č.6-SMZ-2015) 

Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2000,- eur 
vedenej voči dlžníkovi BL INTERNA TI ON AL, s. r. o., Hviezdoslavova 183, Zlaté 
Moravce, IČO: 35 967 684 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO,- eur 
ajej odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 2 129,87 eur vedenej voči dlžníkovi: 
BL INTERNA TI ON AL, s.r.o., Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, IČO: 35 967 684, z 
toho pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období rokov 2009-2011 z titulu 
nedoplatku za nájomné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške 1 070,93 eur 
vzniknutá v období rokov 2008 - 2011 z titulu neuhradenia faktúr za spotrebu energií v 
prenajatých priestoroch na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce. 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO,- eur a jej 
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 2 129,87 eur vedenej voči dlžníkovi: 
BL INTERNA TTONAL, s.r.o., Hviezdoslavova 1 R3, Zlaté Moravce, IČO: 35 967 684, z 
toho pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období rokov 2009-2011 z titulu 
nedoplatku za nájomné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške l 070,93 eur 
vzniknutá v období rokov 2008 - 2011 z titulu neuhradenia faktúr za spotrebu energií v 
prenajatých priestoroch na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce. 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmennann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Yicianová) 
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Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Halco, Ctmmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 15/ 

Návrh - Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté 
Moravce voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo 
spoločnosti DREV AN s.r.o., Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) (mat. č.18-SMZ-
2015) 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová odovzdala slovo právničke mesta, JUDr. 
Márii Vozárovej, ktorá skonštatovala, že Záhradnícke služby odoberali rakvy od 
spoločnosti DREVAN s.r.o., Prešov, za ktoré neplatili, dlžná suma vznikla na: cca 90 
000.-Eur (od r.2006). Pohľadávku od spoločnosti DREVAN s.r.o. prevzala spoločnosť 
lMEXFIN s.r.o., ktorá ju vymáha. JUDr. Vozárová predkladá dve možnosti: 

Prvá možnosť: Uhradiť sumu do výšky nepremlčaných záväzkov t.j. 24 000.-Eur + 
úroky 

t.j. 8 200.-Eu.r, o zvyšnej sume pohľadávky by rozhodol okresný súd. 
Druhá možnosť: Mimosúdnou dohodou, na základe návrhu dohody by Mesto splácalo 
sumu 18 OOO.- Eur I ročne, po dobu 5 rokov. 

PaedDr. Klaudia Ivanovičová: skonštatovala, že po štyroch rokoch sú pohľadávky 
premlčané. Navrhuje alternatívu č. l - zaplatiť nepremlčané pohľadávky s úrokmi, 
ostatné by rozhodol súd. 

Pani primátorka, Ing. Serafína Ostrihoňová dala hlasovat' o udelenie slova p. 
Porubskému: 
Za: 14 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Klučiar, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adarnec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová"' 
Klučiar) 

Primátorka mesta skonštatovala, že p. Porubskému bolo udelené slovo. 
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p. Porubský: Nesúhlasí, že tieto záležitosti sú premlčané, podľa listiny je uznaných 
80 000.-Eur, pohľadávka je vo výške cca 90 400.-Eur. 
Vyjadril sa, že po rokovaniach s JUDr. Vozárovou spravil ústupok mestu: 90 000.-Eur 
rozložili na splátky, na dobu 5 rokov. 

Mgr. Šíra konštatoval: Záhradnícke služby tovar na sklade nemajú, odpredali ho so 
ziskom a faktúru neuhradili. 
Tvrdí, že rokovali s finančnou komisiou, ktorá odporučila schválenie alternatívy B, t.j. 
mimosúdnou cestou. Ešte za minulého vedenia bol asi šesťkrát podaný návrh na 
odvolanie pána Tomajku - dlžoba predstavuje 280.000 Eur. Záhradnícke služby 
odpredali 672 rakiev so ziskom. Mgr. Šíra navrhuje zrušenie tohto mestského podniku. 

Ing. Ľubomír Gábriš, riaditeľ Záhradníckych služieb: Podľa účtovníctva je suma 
vedená za dodaný tovar 80 OOO.- Eur, tovar bol dodaný za túto sumu a faktúry z r2006 
sú premlčané, nejedná sa len o rakvy, ale aj o ostatné komponenty. 

Mgr. Šíra - dlhodobo kritizuje ekonomiku tohto podniku a je za zrušenie podniku. 

PaedDr. Pavol Petrovič: Prikláňa sa k alternatíve A, navrhuje nájsť dohodu a rokovať 
ďalej. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - dala hlasovať o udelenie slova p. 
Porubskému: 

Za: 11 ( Adamec, Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Holub, 
Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Vicianová) 

Proti: 3 (Cimmennann, Ivanovičová, Švajčík) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Tvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Prirnátorka mesta skonštatovala, že p. Porubskému bolo udelené slovo. 

p. Porubský: Zastáva názor, že uznanie dlhov je správne a právoplatné. 

Primátorka Ing. Serafina Ostrihoňová predložila návrh na uznesenie: 

Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voc1 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN s.r.o., 
Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741, ktoré boli postúpené zo 
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spoločnosti DREV AN s.r.o. , Ku Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 (za dodané a 
nezaplatené rakvy) 
schvaľuje 

vysporiadanie záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti 
IMEXFIN s.r.o., Kupecká 8, Nitra, IČO: 3667874 l, ktoré boli postúpené zo spoločnosti 
DREVAN s.r.o„ Ku Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 (za dodané a nezaplatené 
rakvy) nasledovným spôsobom: 
1. Záhradnícke služby uhradia spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra iba časť záväzkov 
- a to záväzky, ktoré nie sú premlčané a tie záväzky, ktoré vyplývajú z faktúr, ktoré boli 
sčasti uhradené a nie sú premlčané - v celkovej sume neuhradených nepremlčaných 
záväzkov po lehote splatnosti 24 917,54 eur, 
2. Pr~mlčané :táväzky vyplývajúce z faktúr, kto1ých splatnosť nastala v obdobf od 
24.4.2006 až do J0.2.2011 , okrem faktúr, ktoré boli čiastočne uhradené a neuplynula u 
nich nová štvorročná premlčacia doba, uhradené nebudú, 
3. Rozhodnutie o zvyšnej časti záväzkov vo výške 65 553,53 eur sa ponechá na 
občianske súdne konanie 
schvaľuje 
financovanie úhrady časti záväzku voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. podľa bodu 1 
schvaľovacej časti tohto uznesenia zmenou rozpočtu mesta Zlaté Moravce, ktorá bude 
prijatá osobitným uznesením mestského zastupiteľstva 

Primátorka mesta dala hlasovať, kto je: 
Za: 11 ( Adamec, Cimmennann, Dvonč, Holub, Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, 

Petrovič, Švajčík, Vicianová) 
Proti: 4 ( Balážová, Balco, Esterková,Šíra) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta skonštatovala, že návrh uznesenia bol poslancami Mestského 
zastupitel'sva schválený. 

K bodu 16/ 

Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči 
spoločnosti JMEXFIN s.r.o. Nitra (mat. č.7-SMZ-2015) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová, odovzdala slovo Ing. Szobiovej, vedúcej 
oddelenia financi í a rozpočtu, ktorá prítomných informovala, že tento bod rokovania 
súvisí s predchádzajúcim bodom a navrhuje alternatívu A. 

Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatností príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFrN 
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s.r .o. Nitra 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti 
IMEXFIN s.r.o. Nitra 
b) návrh na použitie Rezervného fondu mesta 
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
schvaľuje 
a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej orgamzac1e 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN 
s.r.o. Nitra podľa predloženého návrhu a zoznamu záväzkov v Prílohe č. 1 
b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 22.95 1,34 eur na úhradu záväzkov po 
lehote splatnosti viac ako 60 dní pre Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik 
c) úhradu záväzkov príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik voči spoločnosti lMEXFIN s.r.o. Nitra podľa predloženého 
návrhu a zoznamu záväzkov v Prílohe č. 3 a úrokov z omeškania z neuhradených 
uznaných záväzkov po lehote splatnosti vo výške 24.917 ,54 eur v predpokladanej výške 
8.105, 12 eur uvedené v Prílohe č. 2 
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 

Primátorka mesta dala hlasovať o premietanom návrhu uznesenia a spýtala sa, kto je: 

Za: 11 (Adamec, Cimmermann, Dvonč, Holub, Klučiar, 
lvanovičová~ Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Vicianová) 

Proti: 2(Balážová, Esterková, 
Zdržali sa: 2 (Balco, Šíra) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátor.ka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že predloženv návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 17/ 

Návrh oa zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateJ'ov pre 
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
(mat. č.8-8MZ-2015) 
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Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre 
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre 
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce 
schvaľuje 
a) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce v rozpočte mesta na rok 20J 5 nasledovne: 
bežný transfer príspevkovej organizácii na: 
• rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 4.91 l eur 

služby nadväzujúce ku knihovníckemu systému vo výške 407 eur 
kapitálový transfer príspevkovej organizácii na: 
• prevádzku knižnice so záväzným ukazovateľom na zakúpenie knihovníckeho 
systému vrátane obstarávacích nákladov vo výške 2.182 eur 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením v 
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
c) 

Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová odovzdala slovo: 

Pavlovi Petrovičovi: Dal otázku na Ing. Szobiovú, z akých peňazí sa má uhradiť záväzok 
voči Vodárenskej spoločnosti? Navrhuje, aby sa 2000.- Eur presunulo na uhradenie dlhu 
a zbytok z rezervného fondu. 

Ing. Szobiová: Odpovedá na otázku p.Petroviča: 
Navrhuje financovanie záväzkov voči Vodárenskej spoločnosti z rozpočtu Záhradníckych 
služieb. 
Predpokladá sa úspora finančných prostriedkov, čím navrhuje z príspevku vyplatiť 
záväzky voči Vodárenskej spoločnosti, v dohodnutom termíne na úkor neskoršieho 
príspevku a celoročný príspevok vysporiadať po zlúčení, alebo po reštrukturalizácii 
podnikov . 

.nJDr. Alžbeta Esterková: Navrhuje uhradiť dlh Záhradníckych služieb z rezervného 
fondu a úspory vzniknuté zlučovaním podnikov by sa doplnili do rezervného fondu. 
Je proti tomu, aby sa dlh Záhradníckych služieb uhradil z príspevku. 

log. Adamec: Nesúhlasí splácať z príspevku, pretože Záhradnícke služby majú rozpočet 
v nedostatočnej výške. 

PaedDr. Ivanovičová: Nesúhlasí prispieť z Mestského kultúrneho strediska, nakoľko je 
Mestské kultúrne stredisko v zlom stave. 
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PhDr. Paluška: Navrhuje prispieť určitú čiastku t.j. 2000.-Eur z Mestského kultúrneho 
strediska. 

Simona Holubová - riaditeľka Mestské kultúrneho strediska: Navrhuje uhradenie dlhu 
Záhradníckych služieb z rezervného fondu. 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 12 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Zdržali sa: 3 (Adamec, Paluška, Petrovič)) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 18/ 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a 
športu p.o. Zlaté Moravce (mat. č.19-SMZ-2015) 

Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. l 
schvaľuje 
zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry a 
športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia 
§ 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k 
uzneseniu 

Panj primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa, kto je : 
Za: 14 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, lvanovičová, 

Klučiar, Madola,Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
ZdržaJi sa: 1 (Adamec,)) 
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Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 
Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 19/ 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 56/2015 o schválení prevodu mestského bytu pani 
Zuzane Vojtasovicsovej (mat. č.9-SMZ-2015) 

Návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 56/2015 o schválení prevodu mestského bytu 
pani Zuzane Vojtasovicsovej 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie Uznesenia č. 56/2015 zo dňa 26.02.2015 o schválení 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 
D pre Zuzanu Vojtasovicsovú bytom Tekovská 
3027 /51, 953 O 1 Zlaté Moravce 
O 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: 

ruší 

žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu 

uznesenie č. 56/2015 zo dňa 26.02.201 o schválení 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 
O pre Zuzanu Vojtasovicsovú bytom Tekovská 
3027/51 , 953 01 Zlaté Moravce 
O 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: 
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žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 14 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola,Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 20/ 

Návrh na schválenie prevodu mestského bytu manželom Vojtasovicsovým (mat. 
č.1 O-SMZ-2015) 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prevodu mestského bytu, podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele 
83074/3740077-in pre manželov Vojtasovicsových z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 25. 06. 2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1O1 O m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, 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, 
O pre manželov Zuzanu Vojtasovicsovú a Martina 
Vojtasovicsa obaja bytom Tekovská 3027/51, 953 01 
Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
O za kúpnopredajnú cenu 34.908,91 € 
O 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 zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe 
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bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom nájomníkmi 
tohto bytu. 
schvaľuje 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C'' číslo 3460/71 o výmere 1010 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, 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, 
O pre manželov Zuzanu Vojtasovicsovú a Martina 
Vojtasovicsa obaja bytom Tekovská 3027 /51, 953 O 1 
Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
O za kúpnopredajnú cenu 34.908,91 € 
O 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 ie: 
- žiadateľka za slobodna Zuzana zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe 
bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom nájomníkmi 
tohto bytu. 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť podklady pre vypracovanie 
kúpnopredajnej zmluvy Službytorn mestský podnik Zlaté Moravce. 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 14 (Balážová, Balco, Cirnrnerrnann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola,Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cirnrnerrnann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 21/ 
Návrh na schválenie zámeru prevodu bytu manželom Lukáčovým (mat. č.ll-SMZ-
2015) 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 
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Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského bytu č. 38 (F2), podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
manželom Lukáčovým 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na 
pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1O1 O m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu č.38 (F2), na 2. nadzemnom 
podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 
83539/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
O pre Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 

obaja bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté Moravce do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
D 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: 

kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú 
zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 

kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 
schvaľuje 

spôsob 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.38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na 
Tekovskej č . 55 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 
83539/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
D pre Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú 

obaja bytom Tekovská 3027155, 953 O 1 Zlaté Moravce do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
O 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: 

kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú 
zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 

kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 14 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola,Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 
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Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 22/ 

Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemku pre R. Havettu (mat. č.13-8MZ-
2015) 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce - časť 
parcely registra „E" číslo 5616 o výmere cca 100 m2 v kultúre ostatná plocha, pre 
Richarda Havettu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ konaného dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce - časť mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce o výmere cca 100 m2 z 
parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6863 m2 v kultúre ostatné plochy 
z L V č. 5417, za podmienok: 
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti pozemku 
podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku chodníku, 
zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a vytvorí spevnenú plochu pre 
zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na odkupovanom pozemku, 
- pre Richarda Havettu bytom ul. Tolstého 1637/24, 953 01 
Zlaté Moravce do vlastníctva v celosti, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 30,- eur/m2, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu, 
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie. 
schvaľuje 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časť 
mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce o výmere cca 100 m2 z parcely KN registra 
„E" číslo 5616 o celkovej výmere 6863 m2 v kultúre ostatné plochy z L V č. 5417, za 
podmienok: 
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti pozemku 
podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku chodníku, 
zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a vytvorí spevnenú plochu pre 
zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na odkupovanom pozemku, 
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-pre RichardaHavettu bytom ul. Tolstého 1637/24, 953 01 
Zlaté Moravce do vlastníctva v celosti, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 30,- eur/m2, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu, 
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie. 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta vyhotoviť návrh kúpnopredajnej zmluvy 
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 10 (Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, lvanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: 2 (Adamec, Petrovič) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 23/ 
Návrh na schválenie prenaJmU miestnosti č. 4 v dennom centre pre Mgr. M. 
Paulovú (mat. č.14-SMZ-2015) 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dennom 
centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých Moravciach - miestnosť č. 4 a prislúchajúcich 
priestorov - pre Mgr. Moniku Paulovú, 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 8. zasadnutí konanom dňa 25. 
06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- nebytové priestory miestnosť č. 4 o výmere 23,91 m2 +ostatné prislúchajúce nebytové 
priestory (chodba, kuchynka a toalety) o výmere 43,66 m2

, ktoré sa nachádzajú v 
nehnuteľnosti - v Dennom centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých Moravciach, v stavbe 
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súpisné číslo 3465 (iná budova) postavenej na pozemku parcele KN registra ,,C" číslo 
2508/6, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. 
Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu jedného roka za 
nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno g), 
ktorý znie: „výška nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti 
pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, 
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre 
rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov - 1 ,00 €/rok" s tým, že nájomníčka sa 
bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených s predmetom nájmu 
(eJ. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody) z dôvodu využívania 
miestnosti asi na 1 O - 15 dní v mesiaci. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie vzdelávacej činnosti a služieb v oblasti formálneho a neformálneho 
vzdelávania dospelých a deti - obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia 
- pomoc pre začínajúceho podnikateľa 
schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce - nebytové priestory miestnosť č. 4 o výmere 23,91 m2 + ostatné 
prislúchajúce nebytové priestory (chodba, kuchynka a toalety) o výmere 43,66 rn2

, ktoré 
sa nachádzajú v nehnuteľnosti - v Dennom centre na Mojmírovej ul. č. 6 v Zlatých 
Moravciach, v stavbe súpisné číslo 3465 (iná budova) postavenej na pozemku parcele 
KN regjstra „C'1 číslo 2508/6, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, 
okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12, 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 na dobu jedného roka za 
nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno g), 
ktorý znie: „výška nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnuteľnosti 
pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, 
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre 
rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov - 1,00 €/rok" s tým, že nájomníčka sa 
bude podieľať na úhrade alikvotnej časti nákladov služieb spojených s predmetom nájmu 
(el. energia, vodné, stočné, pomerná časť zrážkovej vody) z dôvodu využívania 
miestnosti asi na l O - 15 dní v mesiaci. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie vzdelávacej činnosti a služieb v oblasti formálneho a neformálneho 
vzdelávania dospelých a detí - obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia 
- pomoc pre začínajúceho podnikateľa 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
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Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostriboňová - opýtala sa , kto je : 

Za: 13 (Adamec, BaJážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 
Klučiar, Madola, Paluška,Petrovič Švajčík, Vicianová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčfk, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostriboňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupitel'stva schválený. 

K bodu 24 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku obyvateľom bytového domu na Ul. 1. mája 
(mat. č.15-SMZ-2015} 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na Ulici 
l. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1169/29,31 ,33,35 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 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce o celkovej 
výmere 433,5 m2 (časť pozemku o výmere 306, 1 m2 z parcely KN registra „C" číslo 
250711, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3791 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté 
Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť pozemku o výmere 127,4 
m2 z parcely registra „E" číslo 237811, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 1803 
m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý 
sa nachádza na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 
1169, orientačné číslo 29-35 (podľa L V č. 4947), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. 
Ondreja Beličína, trvale bytom Obyce 27, spoluvlastníka bytu č. 22 na zastupovanie pri 
vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030 z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť parcely KN registra 
„C'' číslo 2507/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 306,1 m2 zapísanej v katastri 
nehnuteľnosti SR v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a 
časť parcely KN registra „E'' číslo 2378/1, druh pozemku orná pôda o výmere 127,4 m2, 
zapísanej v katastri nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa 
priloženej situácie, ktoré budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
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Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne 
úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, 
ako aj na preberanie všetkých písomností týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030, 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. l ., písmeno b) 
„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov v 
záhradkárskych osadách- 0,10 eur/m2/rok", 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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: 
- uvedený pozemok - verejnú zeleň už 3 roky užívajú na základe nájomnej zmluvy č. 

2561/2012 zo dňa 25.07.2012, starajú sa o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotili 
tento pozemok na vlastné náklady a vysadili popri oplotení živý plot. 
schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
o celkovej výmere 433,5 m2 (časť pozemku o výmere 306, 1 m2 z parcely KN registra 
„C" číslo 2507/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3791 m2 zapísanej v 
k.ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť pozemku o 
výmere 127,4 m2 z parcely registra ,,E" číslo 2378/1, druh pozemku orná pôda o celkovej 
výmere 1803 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v L V č . 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce), ktorý sa nachádza na Ulici L mája v Zlatých Moravciach podľa priloženej 
situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 
1169, orientačné číslo 29-35 (podľa LV č. 494 7), ktorí svojimi podpismi splnomocnili p. 
Ondreja Beličína, trvale bytom Obyce 27, spoluvlastníka bytu č. 22 na zastupovanie pri 
vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030 z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, na nepodnikateľské účely - časť parcely KN registra 
„C" číslo 2507 /1 , druh pozemku: ostatné plochy o výmere 306, 1 m2 zapísanej v katastri 
nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a 
časť parcely KN registra „E" číslo 2378/1, druh pozemku orná pôda o výmere 127,4 m2, 
zapísanej v katastri nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa 
priloženej situácie, ktoré budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné právne 
úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, jej dodatkov, 
ako aj na preberanie všetkých písomností týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030, 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 
„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou pozemkov v 
záhradkárskych osadách - 0, 10 eur/m2/rok", 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa§ 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/J 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- uvedený pozemok - verejnú zeleň už 3 roky užívajú na základe nájomnej zmluvy č. 

2561/2012 zo dňa 25.07.2012, starajú sa o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, oplotili 
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tento pozemok na vlastné náklady a vysadili popri oplotení živý plot. 
uk 1 ad á 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostriboňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 13 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 1vanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška,Petrovič Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicíanová, 
Klučiar) 

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

K bodu 25/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
Obchodná galéria - QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. (mat. č.16-SMZ-2015) 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o.(stavba „Obchodná galéria - Zlaté Moravce - Továrenská ulica 
- inžinierske siete")na časť parcely registra „E" číslo 5694 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
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. Serafinou Ostrihoňovou - primátorkou 
mesta ako budúcim povinným. Spo]očnosť QUEEN INYESTMENT 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 obchodná galéria a kanalizačnej prípojky obchodná galéria 
pre stavbu ,,Obchodná galéria - 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 - konater 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. Seraflnou 
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Ostrihoňovou - primátorkou mesta ako budúcim povinným v znení, ktoré tvorí prílohu 
tohto uznesenia, uzatváranej za účelom výstavby inžinierskych sietí - vodovodnej 
prípojky obchodná galéria a kanalizačnej prípojky obchodná galéria pre stavbu 
,,Obchodná galéria - 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 vlastník.a 
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 obchodná galéria 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 obchodná galéria 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 14 brn 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 

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 obchodnej galérie pre stavbu „Obchodná galéria - 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 
prirnátorku 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. 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostriboňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 13 (Adamec, Balážová, Cimmennann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška,Petrovič Švajčfk, Vicianová) 
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Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Baiážová, Balco, Cirnmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 26/ 
Informácia HK o kontrolnej činnosti za rok 2014 a návrh plánu kontrolnej činnosti 
na rok 2015 (mat. č.17-SMZ-2015) 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 a návrh Plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokova l o 
ll Infonnáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 
2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015 
beríe na vedomie 
Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostriboňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 13 (Adarnec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, 

Klučiar, Madola, Paluška,Petrovič Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 27/ 
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového 
priestoru - v budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra ~,C" 
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číslo 7 /6 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce o celkovej prenajatej výmere 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových 
priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to 
do 30.6.2025, 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 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

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 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na 
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2025, z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta - časť nebytového priestoru v 
budove so súpisným číslom 501, postavenej na parcele registra „C" číslo 7/6 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej na L V č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce o celkovej prenajatej 
výmere 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na prevádzkovanie 
predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2025, 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 na dobu určitú na lO rokov, pričom prvých 5 rokov 
bude za nájom platiť 15,- €/m2 a druhých 5 rokov za nájomné 50,- €/m2, pričom 
nájomníčka zrekonštruuje priestory na začiatku nájmu podľa priloženého rozpisu prác, s 
možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa pred uplynutím doby nájmu, za povinnosti 
vrátenia alikvotnej sumy preukázateľne vynaložených investícií 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: 
využitie voľných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v susedstve 

prenajatých priestorov, ich spoločná rekonštrukcia na začiatku nájmu. 

schvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom 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 44,40 rn2, za účelom prenájmu nebytových 
priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 
30.6.2025, 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 na dobu určitú na 
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lO rokov, pričom prvých 5 rokov bude za nájom platiť 15,- €/m2 a druhých 5 rokov za 
nájomné 50,- €/m2, pričom nájomníčka zrekonštruuje priestory na začiatku nájmu podľa 
priloženého rozpisu prác, s mnžnosťou výpovede 70 strany prenajímateľa pred uplynutím 
doby nájmu, za povinnosti vrátenia alikvotnej sumy preukázateľne vynaložených 
investícií 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: 
využitie voľných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v susedstve 

prenajatých priestorov, ich spoločná rekonštrukcia na začiatku nájmu. 

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 dala hlasovať za návrh poslanca PaedDr. 
Petroviča za zmenu ceny za 1 m2 a to na 15 Eur/m2 na prvých 5 rokov. 

Pani primátork.a mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Šíra, 

Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, švajčík, Vicianová) 
Zdržalí sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmerrnann, Dvonč, Esterková, Holub, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčfk, Vicianová, 
KJučiar) 

Hlasovanie za premietané komplet uznesenie: 

Pani primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Ovenč, Esterková, Holub, Šíra, 

Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Vicianová) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková) Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 28/ 
Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s 
finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
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Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

Návrh na Uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
ukladá 

hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu nakladania s 
majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v 
Zlatých Moravciach za obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2015 a predložiť správu o kontrole 
poslancom mestského zastupiteľstva do 30.7.2015. 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Šira, 

Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Vicianová) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Ovenč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu29/ 
Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prena1om 
úspešnému investorovi v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Mestom Zlaté 
Moravce" 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom 
úspešnému investorovi v obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce" 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 25. 
06.2015 
prerokovalo .., 
Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Zupného domu a jeho prenájom 
úspešnému investorovi v obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce" 
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schvaľuje 
zámer „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom úspesnemu investorovi v 
obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce" 
schvaľuje 
komisiu určenú na prípravu podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlasovanej za 
účelom výberu najvhodnejšieho návrhu investora na prenájom budovy Župného domu 
vrátane jeho rekonštrukcie v zložení Ing. Karol Švajčík, Mgr. Michal Cimmermann, 
JUDr. Alžbeta Esterková, Ing. Miroslav Šlosár, právnik mesta, lng. Peter Kmeť, MUDr. 
Oto Balco 
žiada 
určenú komisiu o predloženie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
vyhlasovanej za účelom výberu najvhodnejšieho návrhu investora na prenájom budovy 
Župného domu vrátane jeho rekonštrukcie na najbližšom plánovanom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva. 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Šíra, 

Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovíč, Švajčík, Vicianová) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Ovonč, Esterková, Holub, 

lvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčíl<, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 30/ 
Návrh na prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
a) návrh na prevzatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej 
efektívnosti v municipálnom sektore na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve 
mesta 
b) návrh na zabezpečenie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej 
efektivnosti v municipálnom sektore 
c) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 l 5 
berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru z úverovej linky EBRD na 
podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore vo výške 700.000,- eur 
schvaľuje 
a) prijatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v 
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municipálnom sektore vo výške 700.000,- eur na financovanie rekonštrukcie budov vo 
vlastníctve mesta schválených mestským zastupiteľstvom spÍňajúcim podmienku 
energetickej úsporností 
b) zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta 
c) 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 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 12 (Adamec, Balážová, Balco, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík,) 
Proti: O 
Zdržali sa: 2 (Vicianová, Šíra) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčfk, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, Ing. Seraf'ma Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 31/ 
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik v-oči 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra 

Návrh uznesenia, ktorý je zároveň premietaný: 

Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. Njtra 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
preroko v alo 
a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce. mestský podnik voči 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Nitra 
b) návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik v rozpočte mesta na rok 2015 
schvaľuje 
a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra zo schváleného rozpočtu Záhradníckych služieb mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 v termíne do 30.6.2015 alebo dohodne 
riaditeľ Záhradníckych služieb nový splátkový kalendár 
b) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby 
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mesta Zlaté Moravce, mestský podnik v rozpočte mesta na rok 2015 nasledovne: 
• na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a prevádzku podniku vo výške 155.410 
eur 
• na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vo výške 21.590 eur 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafma Ostriboňová - opýtala sa , kto je : 

Za: S(Cimmerman, Holub, Ivanovičová, Klučiar, Šíra) 
Proti: 8 ( Adamec, Balco. Esterková, Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Vicianová) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

fvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 32/ 
Návrh na zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
Návrh uznesenia, ktoré bolo zároveň premietané: 

Návrh na zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
pre rok ovalo 
návrh na zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
schvaľuje 
a) zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik zo strany Mesta Zlaté Moravce 
ukladá 
a) príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik spracovať ozdravný rozpočet a počas ozdravného režimu môže príspevková 
organizácia používať svoje finančné prostriedky len v súlade so schváleným ozdravným 
rozpočtom 
zodpovedný: štatutárny zástupca organizácie ZSm 
tennín: 31.7.2015 
b) príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik aby každé použitie finančných prostriedkov od 1.7.2015 predložila na oddelenie 
financií a rozpočtu Mestského úradu na písomné odsúhlasenie s rozpočtom ZSm. 
Výdavok môže byť následne realizovaný až po podpise primátorkou mesta. 
zodpovedný: štatutárny zástupca organizácie ZSm 
termín: od 1.7.2015 do odvolania 
odpotúča 
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posilniť oddelenie financií a rozpočtu Mestského úradu jedným pracovníkom od 
L 7.2015, aby mohli byť úlohy vyplývajúce z tohto uznesenia zabezpečované do 
31.12.2015 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová dala hlasovať o stiahnutie tohto bodu 
na návrh poslankyne PaedDr. Ivanovičovej: 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 12 (Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

fvanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: 2 (Kľučiar, Šíra) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, Ing. Serafína Ostrihoňová skonštatovala, že stiahnutie tohto 
bodu z rokovania bolo poslancami Mestského zastupiteľstva schválené. 

K bodu 33/ 
Informácia o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Informácia o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
Informáciu o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu 
berie na vedomie 
Informáciu o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu voči Slovenskému plynárenskému 
priemyslu, a.s., Bratislava vo výške 133.577,58 eur. 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 14 (Balážová, Adamec, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Kľučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: O) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

lvanovíčová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 
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Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 34/ 
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných 
ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných 
ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných 
ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 
a) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby 
mesta Zlaté Moravce v rozpočte mesta na rok 2015 nasledovne: 
bežný transfer príspevkovej organizácii na: 
• prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 3.500 eur so záväzným ukazovateľom na 
jeho opravu a údržbu 
• prevádzku spoločnej správy a dielní podniku vo výške 142.900 eur 
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením v 
zmysle ustanovenia§ 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafína Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 11 (Balážová, Adamec, Balco, Dvonč, Esterková, Madola 

Kľučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Vicianová) 
Proti: 1 (Ivanovičová) 
Zdržali sa: 2 (Cimmermann, Holub) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

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

K bodu 35/ 
Vystúpenia občanov 
Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala občanov, ktorí chcú 
vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo. Zároveň všetkých prosila, aby rešpektovali priestor, 
ktorý im bude poskytnutý v časovom rozsahu 5- tích minút, tak ako je schválené v 
rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva. 
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Jozef Tonkovič - ako bývalý poslanec mestského zastupiteľstva by chcel poďakovať 
vedúcim oddelení, s ktorými spolupracoval počas 12 rokov, tiež všetkým riaditeľom 
mestských podnikov. 

Pani Kesegová - zo zväzu diabetikov - ďakuje za 50 eur od pani primátorky a použije 
ich na autobus . 

Oľga Jahnová - opätovne žiada doriešiť problémy v súvislosti so stavbou bytoviek 
v blízkosti jej rodinného domu, na čo dlhodobo poukazuje. 

Ing. Martinec - keďže sa konalo mestské zastupiteľstvo v Chyzerovciach, čakal, že sa 
budú riešiť problémy tejto mestskej časti, napríklad kanalizácia alebo neprispôsobiví 
občania. Zaujímali ho tiež projekty, ktoré chce mesto realizovať. 

Primátorka mesta odpovedala lng, Martincovi, že kanalizácia v Chyzerovciach bude 
v tomto roku dobudovaná. 

Ing. Švajčík - reagoval na otázku Ing. Martinca a ubezpečil ho, že budova Župného 
domu bude stále patriť mestu, nebude ju možné založiť. 

JUDr. Ing. Martin Cimrák - infonnoval, že bude robiť všetky kroky, aby nemocnica 
čerpala prostriedky na rekonštrukciu tepla. 

Božena Laktišová - chcela by vyzdvihnúť činnosť poslanca Ing. Holuba - deti sa 
zúčastnili brigády a upravili park. 

K bodu 36/ 
Rôzne 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov, ak majú nejaký 
návrh do bodu Rôzne, o jeho prednesenie. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová predložila návrh na dočasné poverenie 
riaditeľa Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc: 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 
Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku -
príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté 
Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce doposiaľ povereného JUDr. Ing. Martina 
Cimráka, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom 
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vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riadjteľa tejto 
príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
dočasne poveruje 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného JUDr. Ing. 
Martina Cimráka za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou 
od 26.6.2015 do vymenovanja riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, 
ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 
25.12.2015 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa, kto je : 
Za: 8 (Adamec, Cimmermann, Dvonč, Holub, Klučiar, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti: 4 (Balážová, Esterková, Paluška, Petrovič) 
Zdržali sa: 3 (Balco, Ivanovičová, Madola) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený a riaditeľovi Mestskej 
nemocnice odovzdala poverovací dekrét. 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 
Návrh na dočasné poverenie riaditel'a príspevkovej organizácie Technické služby Mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku -
príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté 
Moravce doposiaľ povereného Branislava Vargu, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do 
vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude 
vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
dočasne poveruje 
na základe návrhu prirnátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného Branislava 
Vargu za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Technické služby 
Mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 
do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude 
vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová ~ opýtala sa , kto je : 
Za: 10 (Adamec, Cimmermann, Dvonč, Holub, lvanovičová, Klučiar, Paluška, Šíra, 

Švajčík, Vicianová) 
Proti: 1 (Esterková) 
Zdržali sa: 3 (Balážová, Balco, Madola) 
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Prezentovaní: 15 ( Adame~ Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 
Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, lng. Serafína Ostriboňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený a riaditeľovi TechnickVch 
služieb odovzdala poverovací dekrét 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku -
príspevkovej organizácie Službyt mesta Zlaté Moravce, Radlinského 14, Zlaté Moravce 
doposiaľ povereného Mgr. Petra Sendlaia, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do 
vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude 
vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
dočasne poveruje 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného Mgr. Petra 
Sendlaia za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organfaácie Službyt mesta Zlaté 
Moravce, Radlinského 14, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do 
vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude 
vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdJhšie do 25.12.2015 

Pani primátorka mesta , Ing. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa, kto je : 
Za: 10 (Adamec, Cimermann, Dvonč, Holub, lvanovičová, Klučiar, Paluška, Šíra, 

Švajčík, Vicianová) 
Proti: 1 (Esterková) 
Zdržali sa: 3 (Balážová, Balco, Madola) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčik, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, log. Serafína Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený a riaditeľovi Službytu 
odovzdala poverovací dekrét. 

Návrh na uznesenie, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.6.2015 
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prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského podniku -
príspevkovej organizacie Mestské stredisko kultúry a športu p.o„ Námestie A. Hlinku 1, 
Zlaté Moravce doposiaľ poverenú Simonu Holubovú, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do 
vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude 
vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
dočasne poveruje 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ poverenú Simonu 
Holubovú za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku l, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 
26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré 
bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto ptíspevkovej organizácie, najdlhšie do 
25.12.2015 

Pani primátorka mesta , lng. Serafina Ostrihoňová - opýtala sa , kto je : 
Za: 11 (Adamec, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Ivanovičová, Klučiar 

Paluška, Šíra, Švajčík, Vicianová) 
Proti:O 
Zdržali sa: 3 (Balážová, Balco, Madola) 
Prezentovaní: 15 ( Adamec, Balážová, Balco, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, 

Ivanovičová, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Vicianová, 
Klučiar) 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Ostrihoňová - skonštatovala, že predložený návrh 
bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený a riaditeľke MsKS odovzdala 
poverovací dekrét. 

Primátorka mesta, Ing. Serafina Osrihoňová, uzatvorila bod rôzne. 

K bodu 37 / 
Diskusia 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostriboňová - otvorila bod Diskusia a požiadala 
poslancov o prípadné príspevky. 

RNDr. Paluška - informoval o pretrvávajúcich problémoch s určitou skupinou ľudí. Je 
potrebné upratať pozemky, na ktorých sa vytvorili skládky. 

Kbodu 38/ 
Interpelácie poslancov 
Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - požiadala poslancov, ktorí chcú 
predložiť svoje interpelácie, aby sa prihlásili o slovo. 

MUDr. Balco - interpeláciu dal písomne a prosí o písomnú odpoveď Ing. Molnára. 
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Mgr. Cimmermann - interpeluje Ing. Szobiovú a prosí o písomnú odpoveď ohľadne 
rozdelenia rodičovských príspevkov. 

Ing. Adamec - pros{ riaditeľa nemocnice o informáciu ako prebieha vyšetrovanie 
k:rádeže 600.000 Eur, či nemocnica poskytuje súčinnosť. 

Primátorka mesta - žiada riaditeľa nemocnice JUDr. Ing. Cimráka o vyžiadanie správy 
z polície. 

RNDr. Paluška - interpeluje náčelníka mestskej polície - prosí štatistiku - počet 
priestupkov, ktoré riešila mestská polícia v Chyzerovciach. 

Kbodu 39/ 
Schválenie uznesenia 
Primátorka mesta Ing. Serafina Ostrihoňová - požiadala predsedu návrhovej komisie, 
aby podala stanovisko k prijatým uzneseniam z dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 

Pán poslanec, JUDr. Dvonč - uviedol, že ako predseda návrhovej komisie konštatuje, že 
počas rokovania na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25.6 .. 2015, 
poslanci hlasovali o uzneseniach, ktoré boli premietané a schvaľované podľa platného 
rokovacieho poriadku. 31 uznesení bolo prijatých a schválených. 

Uznesenie č. 132/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovatel,ky a 
berie na vedomie 
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 8. zasadnutí MZ 
konaného dňa 25.06.2015 
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Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 133/2015 
z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
určenie overovatel'ov zápisnice 
berie na vedomie 
overovatel'ov zápisnice: p. poslanca Vladimíra Klučiara a p. poslanca Ing. Karola 
švajčika 

Uznesenie č. 134/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Ms ú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca JUDr. Pavla Dvooča 
za členov: p. poslankyňu MVDr. Martu Balážovú ap. poslanca MUDr. Ota Balca 

Uznesenie č. 135/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 8. MZ 
schvaľuje 

program zasadnutia 8. MZ s nasledujúcimi zmenami 
Návrh p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča na zaradenie bodu: „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 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov na 
prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to do 30.6.2025, 
pre Vieru Pecbovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 
43222200 z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršich predpisov ", ako bod č. 28 
programu zasadnutia 

Návrh p. poslankyne JUDr. Alžbety Esterkovej na zaradenie bodu: „Návrh 
na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach", ako bod č. 29 
programu zasadnutia 

Návrh p. poslanca Ing. Karola Švajčíka na zaradenie bodu: „Návrh na 
schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom úspešnému 
investorovi v obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce", ako 
bod č. 30 programu zasadnutia 

Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: 
„Návrh na prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve 
mesta", ako bod č. 31 programu zasadnutia 

Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii lvanovičoveJ na zaradenie bodu: 
„Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra", ako bod č. 32 programu 
zasadnutia 

Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu: 
„Návrh na zavedenie ozdravného režimu v príspevkovej organizácii Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik", ako bod č. 33 programu zasadnutia 

Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii lvanovičovej na zaradenie bodu: 
,,Informácia o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu", ako bod č. 34 programu 
7.asadnutia 

Návrh p. poslanca RNDr. Jozefa Palušku na zaradenie bodu: ~,Návrh na 
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných 
ukazovatel'ov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce 
",ako bod č. 35 programu zasadnutia 

Návrh p. poslanca Mgr. Mareka Holuba na stiahnutie bodu č.22 : „Návrh na 
odpredaj pozemku manželom Kesegovým" 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 



Uznesenie č. 136/2015 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí 
sa ocitli v náhlej núdzi 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí 
sa ocitli v náhlej núdzi 
schvaľuje 

poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, 
ktorí sa ocitli v náhlej núdzi z rozpočtu mesta Zlaté Moravce za nasledovných 
podmienok: 
a) o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci (JFP) je potrebné písomne 
požiadať. Žiadateľ, ktorým môže byt' iba obyvateľ mesta Zlaté Moravce v žiadosti 
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, a tiež účel na 
ktorý JFP požaduje, 
b) o priznaní a výške JFP rozhoduje primátor mesta, 
c) výška JFP je spravidla 33,- eur, pričom táto moze byt' na základe 
rozhodnutia primátora mesta upravená v závislosti od účelu, na ktorý sa požaduje a 
okolností samotného prípadu, 
d) žiadateľ je povinný účel, na ktorý bola JFP poskytnutá, preukázať a 
zdokladovať do 30 dní od použitia JFP. 
ruší 
uznesenie č. 22/2011 z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 27.01.2011 a VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v 
hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania 

Uznesenie č. 137/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach 
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použitím finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach použitím 
finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta 
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta vo výške 9.900 eur 
na kapitálové výdavky na spolufinancovanie digitálnej techniky k projektu 
Digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce oa 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 

Uznesenie č. 138/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.06.2015 
prerokovalo 
a) Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu oa digitalizáciu kina 
Tekov v Zlatých Moravciach 
b) Návrh na zabezpečenie pôžičky 
c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky do výšky 53.820 eur 
z Audiovizuálneho fondu 
d) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky do výšky 53.820,00 eur z 
Audiovizuálneho fondu 
s ch vaľ uje 
a) prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu maximálne vo výške 53.820,00 
eur oa digitalizáciu kina Tekov v Zlatých Moravciach 
b} zabezpečenie pôžičky z Audiovizuálneho fondu formou záložnej zmluvy, 
ktorej predmetom bude zriadenie záložného práva k sú boru vecí - digitálnej 
technike 
c) 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 
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Uznesenie č. 139/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
pr imátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 
6/2011 Zásady hospodárenía s majetkom mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 4 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom diía 
25.06.2015 
prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce u z n á š a s a 
na Dodatku č. 4 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v zmysle pozmeňujúceho návrhu. 

Uznesenie č. 140/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 
2000,- eur vedenej voči dlžníkovi BL INTERNATIONAL, s. r. o., Hviezdoslavova 
183, Zlaté Moravce, IČO: 35 967 684 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach oa svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25. 06. 2015 
prerokovalo 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohl'adávky prevyšujúcej 2 
OOO,- eur a jej odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 2 129,87 eur vedenej 
voči dlžníkovi: 
BL INTERNATIONAL, s.r.o., Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, IČO: 35 967 
684, z toho pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období rokov 2009-2011 z 
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titulu nedoplatku za nájomné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške 1 
070,93 eur vzniknutá v období rokov 2008 - 2011 z titulu neuhradenia faktúr za 
spotrebu energií v prenajatých priestoroch na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté 
Moravce. 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO,- eur a jej 
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 2 129,87 eur vedenej voči dlžníkovi: 
BL INTERNATIONAL, s.r.o., Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, IČO: 35 967 
684, z toho pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období rokov 2009-2011 z 
titu lu nedoplatku za nájomné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške t 
070,93 eur vzniknutá v období rokov 2008 - 2011 z titulu neuhradenia faktúr za 
spotrebu energii v prenajatých priestoroch na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté 
Moravce. 

Uznesenie č. 141/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Mi rosia v Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN 
s.r.o., Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741, ktoré boli 
postúpené zo spoločnosti DREV AN s.r.o., Ku Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 
(za dodané a nezaplatené rakvy) 
sc bval'uje 
vysporiadanie záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Kupecká 8, Nitra, IČO: 36678741, ktoré boli 
postúpené zo spoločnosti DREV AN s.r.o., Ku Surdoku 25/C, Prešov, IČO: 36445274 
(za dodané a ne.zaplatené rakvy) nasledovným spôsobom: 
1. Záhradnícke služby uhradia spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra iba čast' 
záväzkov - a to záväzky, ktoré nie sú premlčané a tie záväzky, ktoré vyplývajú z 
faktúr , ktoré boli sčasti uhradené a nie sú premlčané - v celkovej sume 
neuhradených nepremlčaných záväzkov po lehote splatnosti 24 917,54 eur, 
2. Premlčané záväzky vyplývajúce z faktúr, ktorých splatnosť nastala v období 
od 24.4.2006 až do 10.2.2011, okrem faktúr, ktoré boli čiastočne uhradené a 
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neuplynula u nich nová štvorročná premlčacia doba, uhradené nebudú, 
3. Rozhodnutie o zvyšnej časti záväzkov vo výške 65 553,53 eur sa ponechá na 
občianske súdne konanie 
schvaľuje 
financovanie úhrady časti záväzku voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. podľa bodu 1 
schvaľovacej časti tohto uznesenia zmenou rozpočtu mesta Zlaté Moravce, ktorá 
bude prijatá osobitným uznesením mestského zastupiteľstva 

Uznesenie č. 142/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.06.2015 
prerokovalo 
a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra 
b) návrh na použitie Rezervného fondu mesta 
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
schval'uje 
a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti 
IMEXFIN s.r.o. Nitra podľa predloženého návrhu a zoznamu záväzkov v Prílohe č. 
1 
b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 22.951,34 eur na úhradu záväzkov 
po lehote splatnosti viac ako 60 dní pre Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik 
c) úhradu záväzkov príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra podľa 
predloženého návrhu a zoznamu záväzkov v Prílohe č. 3 a úrokov z omeškania z 
neuhradených uznaných záväzkov po lehote splatnosti vo výške 24.917~54 eur v 
predpokladanej výške 8.105,12 eur uvedené v Prílohe č. 2 
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 tvnrí prílohu k uzneseniu 
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Uznesenie č. 143/2015 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta oa rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre 
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach oa svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu mesta oa rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre 
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce 
schvaľuje 
a) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce v rozpočte mesta na rok 2015 
nasledovne: 
bežný transfer príspevkovej organizácii na: 
• rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 4.911 eur 
• služby nadväzujúce ku knihovníckemu systému vo výške 407 eur 
kapitálový transfer príspevkovej organizácii na: 
• prevádzku knižnice so záväzným ukazovaterom na zakúpenie knihovníckeho 
systému vrátane obstarávacích nákladov vo výške 2.182 eur 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce oa rok 2015 rozpočtovým opatrením v 
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Uznesenie č. 144/2015 

Ing. Serafína Ostriboňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a 
športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a 
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športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 
schvaľuje 

zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského strediska kultúry 
a športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle 
ustanovenia § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Uznesenie č. 145/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na schválenie zrušenia Uznesenia č. 56/2015 o schválení prevodu mestského 
bytu pani Zuzane Vojtasovicsovej 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie Uznesenia č. 56/2015 zo dňa 26.02.2015 o schválení 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 
D pre Zuzanu Vojtasovicsovú bytom Tekovská 
3027/51, 953 01 Zlaté Moravce 
D 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: 

ruší 

žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu 

uznesenie č. 56/2015 zo dňa 26.02.201 o schválení 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 
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neskorších predpisov 
O pre Zuzanu Vojtasovicsovú bytom Tekovská 
3027 /51, 953 01 Zlaté Moravce 
O 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 

Uznesenie č. 146/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na schválenie prevodu mestského bytu, podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele 
83074/3740077-in pre manželov Vojtasovicsových z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ 
konanom dňa 25. 06. 2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 
na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, 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. 
O pre manželov Zuzanu Vo.itasovicsovú a 
Martina Vojtasovicsa obaja bytom Tekovská 
3027 /51, 953 01 Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
O za kúpnopredajnú cenu 34.908,91 € 
O 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 ie: 
- žiadateľka za slobodna Zuzana zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe 
bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom 
nájomníkmi tohto bytu. 
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schvaľuje 

3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov prevod mestského bytu v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zlaté Moravce, 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. 
D pre manželov Zuzanu Voitasovicsovú a 
Martina Vojtasovicsa obaja bytom Tekovská 
3027/51, 953 01 Zlaté Moravce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
D za kúpnopredajnú cenu 34.908,91 € 
O 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 zr~teľa je: 
- žiadateľka za slobodna Zuzana zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe 
bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu a neskôr spolu s manželom 
nájomníkmi tohto bytu. 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť podklady pre 
vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy Službytom mestský podnik Zlaté Moravce. 

Uznesenie č. 147/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského bytu č. 38 (F2), podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku manželom Lukáčovým 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
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: trojizbového bytu č.38 (F2), na 2. 
nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na 
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pozemku v podiele 83539/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
O pre Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú rod. 

obaja bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté Moravce 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
O 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: 

kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú 
zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 

kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto 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.38 (F2), na 2. nadzemnom podlaží na 
Tekovskej č. 55 v Zlatých Moravciach v celosti, podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 
83539/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
O pre Dušana Lukáča a Máriu Lukáčovú rod. 

obaja bytom Tekovská 3027/55, 953 01 Zlaté Moravce 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
O 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: 

kupujúci Dušan Lukáč a Mária Lukáčová zaplatili finančnú 
zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 

kupujúci sú užívateľmi - nájomníkmi tohto bytu 

Uznesenie č. 148/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce -
časť parcely registra „E" číslo 5616 o výmere cca 100 m2 v kultúre ostatná plocha, 
pre Richarda Havettu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MsZ 
konaného dňa 25. 06. 2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce - časť mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce o výmere cca 100 

57 



m2 z parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6863 m2 v kultúre 
ostatné plochy z LV č. 5417, za podmienok: 
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti 
pozemku podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú 
cestu ku chodníku, zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a 
vytvorí spevnenú plochu pre zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na 
odkupovanom pozemku, 
- pre Richarda Havettu bytom ul. Tolstého 1637/24, 
953 01 Zlaté Moravce do vlastníctva v celosti, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 30,- eur/m2, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa§ 9a, ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda 
Havettu, podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie. 
schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časť 

mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce o výmere cca 100 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6863 m2 v kultúre ostatné plochy z L V č. 
5417, za podmienok: 
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti 
pozemku podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú 
cestu ku chodníku, zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a 
vytvorí spevnenú plochu pre zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na 
odkupovanom pozemku, 
- pre Richarda Havettu bytom ul. Tolstého 1637/24, 
953 01 Zlaté Moravce do vlastníctva v celosti, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- za kúpnopredajnú cenu 30,- eur/m2, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda 
Havettu, podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie. 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta vyhotoviť návrh kúpnopredajnej 
zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
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Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 



Uznesenie č. 149/2015 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dennom 
centre na Mojmírovej ul č. 6 v Zlatých Moravciach - miestnosť č. 4 a 
prislúcbajúcich priestorov - pre Mgr. Moniku Paulovú, z dôvodu hodného 
osobitného zretel'a podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v zncni neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie pnmájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce - nebytové priestory miestnosť č. 4 o výmere 23,91 m2 + ostatné 
prislúchajúce nebytové priestory (chodba, kuchynka a toalety) o výmere 43,66 m2 , 

ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - v Dennom centre na Mojmírovej ul. č. 6 v 
Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné číslo 3465 (iná budova) postavenej na 
pozemku parcele KN registra „C" číslo 2508/6, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, 
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453, 
pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu jedného roka za 
nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 
g), ktorý znie: „výška nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné 
nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, 
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo šport 
majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov -
1,00 €/rok" s tým, že nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti 
nákladov služieb spojených s predmetom nájmu (el. energia, vodné, stočné, 
pomerná časť zrážkovej vody) z dôvodu využívania miestnosti asi na 10 - 15 dní v 
mesiaci. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenje vzdelávacej činnosti a služieb v oblasti formálneho a neformálneho 
vzdelávania dospelých a detí - obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia 
- pomoc pre začinajúceho podnikateľa 
schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce - nebytové priestory miestnosť č. 4 o výmere 23,91 m2 + 
ostatné prislúchajúce nebytové priestory (chodba, kuchynka a toalety) o výmere 
43,66 m2

, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - v Dennom centre na Mojmírovej 
ul. č. 6 v Zlatých Moravciach, v stavbe súpisné čislo 3465 (iná budova) postavenej na 
pozemku parcele KN registra „C" číslo 2508/6, zapísanej oa OÚ Zlaté Moravce, 
katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, 
pre Mgr. Moniku Paulovú, bytom Brezová 12, 953 01 Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a. ods. 9 písm. c) zákona č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oa dobu jedného roka za 
nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 
g), ktorý znie: „výška nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné 
nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, 
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo šport 
majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov -
1,00 €/rok" s tým, že nájomníčka sa bude podieľať na úhrade alikvotnej časti 
nákladov služieb spojených s predmetom nájmu (el. energia, vodné, stočné, 
pomerná časť zrážkovej vody) z dôvodu využívania miestnosti asi na 10 - 15 dní v 
mesiaci. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- zabezpečenie vzdelávacej činnosti a služieb v oblasti formálneho a neformálneho 
vzdelávania dospelých a deti - obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia 
- pomoc pre začínajúceho podnikateľa 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Uznesenie č. 150/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku - časti verejnej zelene nachádzajúcej sa oa 
Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1169/29,31,33,35 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 8. zasadnutí konanom 
dňa 25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenaJmu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce o 
celkovej výmere 433,5 m2 (časť pozemku o výmere 306,l m2 z parcely KN registra 
„C" číslo 2507/1, d.ruh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3791 m2 
zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť 
pozemku o výmere 127,4 m2 z parcely registra „E" číslo 2378/1, druh pozemku orná 
pôda o celkovej výmere 1803 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 5417 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na Ulici 1. mája v Zlatých 
Moravciach podľa priloženej situácie 
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- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpi~né číslo 
1169, orientačné číslo 29-35 (podľa L V č. 4947), ktorí svojimi podpismi 
splnomocnili p. Ondreja Beličína, trvale bytom Obyce 27, spoluvlastníka bytu č. 22 
na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 15 rokov od 
01.08.2015 do 31.07.2030 z dôvodu hodného osobitného zretel'a, na nepodnikateľské 
účely - časť parcely KN registra ,,C" číslo 2507/1, druh pozemku: ostatné plochy o 
výmere 306,1 m2 zapísanej v katastri nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v LV 
č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a časť parcely KN registra „E" číslo 
2378/1, druh pozemku orná pôda o výmere 127,4 m2, zapísanej v katastri 
nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce, ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podľa 
priloženej situácie, ktoré budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve -v Zlatých 
Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné 
právne úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, 
jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých písomnosti týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030, 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 
,,b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou 
pozemkov v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/m2/rok", 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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: 
- uvedený pozemok - verejnú zeleň už 3 roky užívajú na zák.lade nájomnej zmluvy 
č. 2561/2012 zo dňa 25.07.2012, starajú sa o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, 
oplotili tento pozemok na vlastné náklady a vysadili popri oplotení živý plot. 
schvaľuje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce o celkovej výmere 433,S m2 (časť pozemku o výmere 306,1 m2 z parcely 
KN registra „C" číslo 2507/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3791 
m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a 
časť pozemku o výmere 127,4 m2 z parcely registra „E" číslo 2378/1, druh pozemku 
orná pôda o celkovej výmere 1803 m2 zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce v LV č. 5417 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce), ktorý sa nachádza na Ulici 1. mája v Zlatých 
Moravciach podľa priloženej situácie 
- pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 1. Mája, Zlaté Moravce, súpisné číslo 
1169, orientačné číslo 29-35 (podľa LV č. 4947), ktorí svojimi podpismi 
splnomocnili p. Ondreja Beličína, trvale hytom Obyce 27, spoluvlastníka bytu č. 22 
na zastupovanie pri vybavovaní žiadosti o prenájom pozemku, na 15 rokov od 
01.08.2015 do 31.07.2030 z dôvodu hodného osobitného zretel'a, na nepodnikateľské 
účely - časť parcely KN registra „C" číslo 2507/1, druh pozemku: ostatné plochy o 
výmere 306,1 m2 zapísanej v katastri nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v L V 
č. 3453 v celosti oa Mesto Zlaté Moravce a čast' parcely KN registra „E" číslo 
2378/1, druh pozemku orná pôda o výmere 127,4 m2, zapísanej v katastri 
nehnuteľností SR v k. ú. Zlaté Moravce v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce, ktoré sa nachádzajú na Ul. 1. Mája v Zlatých Moravciach podl'a 
priloženej situácie, ktoré budú schvaľované v Mestskom zastupiteľstve v Zlatých 
Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj na všetky potrebné 
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právne úkony týkajúce sa tohto nájmu, a to najmä na podpísanie nájomnej zmluvy, 
jej dodatkov, ako aj na preberanie všetkých písomností týkajúcich sa tohto nájmu, 
- na dobu 15 rokov od 01.08.2015 do 31.07.2030 , 
- za nájomné podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce v znení jeho Dodatkov, Článok 9, ods. 1., písmeno b) 
„b) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou 
pozemkov v záhradkárskych osadách - 0,10 eur/ml/rok", 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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: 
- uvedený pozemok - verejnú zeleň už 3 roky užívajú na základe nájomnej zmluvy 
č. 2561/2012 zo dňa 25.07.2012, starajú sa o túto verejnú zeleň na vlastné náklady, 
oplotili tento pozemok na vlastné náklady a vysadili popri oplotení živý plot. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečit' uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Uznesenie č. 151/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -
QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o.(stavba „Obchodná galéria - Zlaté Moravce -
Továrenská ulica - inžinierske siete")na časť parcely registra „E" číslo 5694 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
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. Serafinou 
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 budúce.i zmluve o zriadení vecných 
bremien v súvislosti s vybudovaním inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky 
obchodná galéria a kanalizačnej prípojky obchodná galéria pre stavbu „Obchodná 
galéria - Zlaté Moravce" a vo veci súhlasu so zriadením vecného bremena odplatne 
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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 -
konatel' 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 Ostriboňovou - primátorkou mesta ako budúcim 
povinným v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, uzatváranej za účelom 
výstavby inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky obchodná galéria a kanalizačnej 
prípojky obchodná galéria pre stavbu ,,Obchodná galéria - 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 obchodná galéria v katastrálnom území Zlaté 
Moravce na časti pozemku -čast' 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 prilohy), 

kanalizačnej prípojky obchodná galéria 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 14 bm v prospech spoločnosti QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. ako oprávneného z vecných bremien (v rozsahu podl'a 
grafickej prílohy), 
- povinnosť budúceho povinného z vecných bremien strpieť na časti pozemku -
časti parcele reg. „E" č . 5694 v rozsahu podl'a 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 nehnuteľnost', 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 obchodnej galérie pre stavbu „Obchodná galéria - 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 podl'a schval'ovacej časti tohto 
uznesenia a podl'a priloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien na podpis 
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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. 

Uznesenie č. 152/2015 

lng. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 a návrh 
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
1/ Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 
21 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta oa rok 2015 
berie na vedomie 
Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 
s ch v a I' uje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2015 

Uznesenie č. 153/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

log. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

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 LV č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce o celkovej prenajatej výmere 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových 
priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na dobu určitú a to 
do 30.6.2025, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 9 písm. c) 
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zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenaJmu 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 44,40 m2, za účelom prenájmu nebytových priestorov 
na prevádzkovanie predajne na podnikatel'ské účely, oa dobu určitú a to do 
30.6.2025, ere Vieru Pechovú - Sv. Michal, Ul. 1. mája 1317/28, 953 01 Zlaté 
Moravce, ICO 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 na 
dobu určitú na 10 rokov, pričom prvých S rokov bude za nájom platiť 15,- €/m2 a 
druhých 5 rokov za nájomné 50,- €/m2, pričom nájomníčka zrekonštruuje priestory 
na začiatku nájmu podľa priloženého rozpisu prác, s možnost'ou výpovede zo strany 
prenajímateľa pred uplynutím doby nájmu, za povinnosti vrátenia alikvotnej sumy 
preukázateľne vynaložených investícií 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: 
využitie voľných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v susedstve 

prenajatých priestorov, ich spoločná rekonštrukcia na začiatku nájmu. 

s ch val' uje 
3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom 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 44,40 m2, za účelom prenájmu 
nebytových priestorov na prevádzkovanie predajne na podnikateľské účely, na 
dobu určitú a to do 30.6.2025, 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 na dobu určitú na 10 rokov, pričom prvých S rokov bude za nájom platiť 
15,- €/m2 a druhých 5 rokov za nájomné 50,- €/m2, pričom nájomníčka 
zrekonštruuje priestory na začiatku nájmu podľa priloženého rozpisu prác, s 
možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa pred uplynutím doby nájmu, za 
povinnosti vrátenia alikvotnej sumy preukázateľne vynaložených investícií s tým, že 
v cene nájmu nie sú zahrnuté paušálne náklady za energie a uvedené priestory 
bude nájomca udržiavať v dobrom stave. 

Dôvodom bodným osobitného zreteľa je: 
využitie vol'ných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v susedstve 

prenajatých priestorov, ich spoločná rekonštrukcia na začiatku nájmu. 

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

Uznesenie č. 154/2015 

log. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

lng. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s 
finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.06.2015 
prerokovalo 
Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s 
finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

Návrh na uskutočnenie kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s 
finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach 
ukladá 

hlavnému kontrolórovi mesta Zlaté Moravce vykonať kontrolu nakladania s 
majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole 
v Zlatých Moravciach za obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2015 a predložiť správu o 
kontrole poslancom mestského zastupiteľstva do 30.7.2015. 

Uznesenie č. 155/2015 

Ing Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Slošár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteJ'stva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na schválenie zámeru - „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom 
úspešnému investorovi v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Mestom Zlaté 
Moravce" 
66 



Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo .., 
Návrh na schválenie zámeru - ,,Rekonštrukcia Zupnébo domu a jeho prenájom 
úspešnému investorovi v obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté 
Moravce" 
schvaľuje 
zámer „Rekonštrukcia Župného domu a jeho prenájom úspešnému investorovi v 
obchodnej verejnej súťaží vyhlásenej Mestom Zlaté Moravce" 
schvaľuje 
komisiu určenú na prípravu podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlasovanej za 
účelom výberu najvhodnejšieho návrhu investora na prenátom budovy Župného 
domu vrátane jeho rekonštrukcie v zložení log. Karol švajčík, Mgr. Michal 
Cimmermann, JUDr. Alžbeta Esterková, Ing. Miroslav Šlosár, právnik mesta, Ing. 
Peter Kmeť, MUDr. Oto Balco 
žiada 
určenú komisiu o predloženie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
vyhlasovanej za účelom výberu najvhodnejšieho návrhu investora na prenájom 
budovy Župného domu vrátane jeho rekonštrukcie na najbliilom plánovanom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 156/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2015 

Návr h na prevzatie úveru na financovanie rekonštrukcie budov vo vlastníctve mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.06.2015 
pre r okovalo 
a) návrh na prevzatie úveru z úverovej linky EBRD na podpora energetickej 
efektívnosti v municipálnom sektore na financovanie rekonštrukcie budov vo 
vlastníctve mesta 
b) návrh na zabezpečenie úveru z úverovej linky EBRD na podporu 
energetickej efektívnosti v municipálnom sektore 
c) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu úveru z úverovej linky EBRD na 
podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore vo výške 700.000,- eur 
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schvaľuje 
a) prijatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v 
municipálnom sektore vo výške 700.000,- eur na financovanie rekonštrukcie budov 
vo vlastníctve mesta schválených mestským zastupiteľstvom spÍňajúcim podmienku 
energetickej úspornosti 
b) zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta 
c) 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 

Uznesenie č. 15712015 

Ing.Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25. 06. 2015 

Informácia o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 
25.06.2015 
prerokovalo 
Informáciu o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu 
berie na vedomie 
Informáciu o neuhradených záväzkoch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za dodávku zemného plynu voči Slovenskému 
plynárenskému priemyslu, a.s., Bratislava vo výške 133.577,58 eur. 

Uznesenie č. 158/2015 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25. 06. 2015 
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Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných 
ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.06.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 a zmenu záväzných 
ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce 
schvaľuje 
a) zmenu záväzných ukazovatel'ov pre príspevkovú organizáciu Technické 
služby mesta Zlaté Moravce v rozpočte mesta na rok 2015 nasledovne: 
bežný transfer príspevkovej organizácii na: 
• prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 3.500 eur so záväzným 
ukazovateľom na jeho opravu a údržbu 
• prevádzku spoločnej správy a dielní podniku vo výške 142.900 eur 
b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením v 
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

Uznesenie č. 159/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na dočasné poverenie riaditePa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského 
podniku - príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDt". Rudolfa Korca 
DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce doposiaľ povereného JUDr. 
Ing. Martina Cimráka, a to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa 
po úspešnom vykonaní výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu 
riaditel'a tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
dočasne poveruje 
oa základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného JUDr. 
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Ing. Martina Cimráka za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce, a 
to s účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní 
výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej 
organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 

Uznesenie č. 160/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby 
Mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského 
podniku - príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce doposiaľ povereného Branislava Vargu, a to s 
účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní 
výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej 
organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
dočasne poveruje 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného 
Branislava Vargu za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie 
Technické služby Mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, a to s 
účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní 
výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej 
organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 

Uznesenie č. 161/2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
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konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.6.2015 
prerokovalo 
návrh primátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského 
podniku - príspevkovej organizácie Službyt mesta Zlaté Moravce, Rad1inského 14, 
Zlaté Moravce doposiaľ povereného Mgr. Petra Sendlaia, a to s účinnosťou od 
26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, 
ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie 
do 25.12.2015 
dočasne poveruje 
na základe návrhu primátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ povereného Mgr. 
Petra Sendlaia za riaditeľa mestského podniku - príspevkovej organizácie Službyt 
mesta Zlaté Moravce, Radlinského 14, Zlaté Moravce, a to s účinnosťou od 
26.6.2015 do vymenovania riaditel'a po úspešnom vykonaní výberového konania, 
ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditePa tejto príspevkovej organizácie, najdlhšie 
do 25.12.2015 

Uznesenie č. 162/2015 

Ing.Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta Msú 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v ZlatVch Moravc!ad? 
konaného dňa 25. 06. 2015 

Návrh na dočasné poverenie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí MZ konanom 
dňa 25.6.2015 
prerokovalo 
návrh pr imátorky mesta Zlaté Moravce dočasne poveriť za riaditeľa mestského 
podniku - príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o., 
Námestie A. Hlinku 1, Zlaté Moravce doposiaľ poverenú Simonu Holubovú, a to s 
účinoost'ou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní 
výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej 
organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 
dočasne poveruje 
na základe návrhu prímátorky mesta Zlaté Moravce doposiaľ poverenú Simonu 
HoJubovú za riadítel'a mestského podniku - príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku 1, Zlaté Moravce, a to s 
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účinnosťou od 26.6.2015 do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní 
výberového konania, ktoré bude vyhlásené na funkciu riaditeľa tejto príspevkovej 
organizácie, najdlhšie do 25.12.2015 

K bodu 40/ 
Záver 

Ing.Serafina Ostrihoňová 
primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

Primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová - poďakovala všetkým prítomným, 
prednostovi MsÚ, 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 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
a popriala všetkým príjemný zvyšok dňa. 

V Zlatých Moravciach 25.06.201 S 

Zapísala: 

Ingrid Streďánska 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
Primátorka mesta 
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Ing. Miroslav Šlosár 
prednosta MsÚ 

„ ....• . .•. ~({~ . •. .••.• 

~~imír Klučiar 
, Overovateľ zápisnice 



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

Prezenčná listina 

z 8. zasadnutia Mestského zastupitel,stva 
konaného dňa 25. júna 2015 

v Kultúrnom dome Chyzerovce 

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

Prednosta MsÚ: 
Ing. Miroslav Šlosár 

~ 

............ V.t..tJfq~t······ · · · · ····· 
Právnik MsÚ: 
JUDr. Mária Vozárová 

Poslanci MZ: 

1. Ing. Ján Adamec 

2. MVDr. Marta Balážová 

3. MUDr. Oto Balco 

4 . Mgr. Michal Cimmermann .ie.: .. „ .... „ . • „. „ .... „„.„ . . . ... . 

5. JUDr. Pavel Dvonč 

6. JUDr. Alžbeta Esterková 

7. Ing. Marek Holub 

l n //\ 
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8. PaedDr. Dušan Husár 

9. PaedDr. Klaudia Ivanovičová 



10. Vladimír Klučiar 

11. Ivan Madola 

12. RNDr. Jozef Paluška 1 

••••••••••••••••• '• •••••••••••••• „ ••••••• 

13. PaedDr. Pavol Petrovič 

14. Mgr. Roman Šíra 

15. Ing. Karol Švajčík 
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16. Mgr. Denisa Uhrinová 

17. PharmDr. JUDr. Iv ona Vicianová 
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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 Nociarová 

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 
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