
 
 

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

Z á p i s n i c a  
 

z  35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
Dátum konania:  25.06.2014  
 
Ospravedlnení: PaedDr. Dušan Husár, Eva Dubajová, Vladimír Klučiar, Mgr. Denisa 
Uhrinová, Mgr. Milan Galaba 
 
 
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.1-35MZ-2014) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Rudolfa Korca Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.2-35MZ-2014) 
11. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.3-35MZ-2014) 
12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce, m. p. za rok 2013 (mat. č.4-35MZ-2014) 
13. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 (mat. č.5-35MZ-2014) 
14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 (mat. č.6-35MZ-2014) 
15. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.7-35MZ-2014) 
16. Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.8-

35MZ-2014) 
17. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.9-35MZ-2014) 
18. Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe 
 uznesenia MsZ č. 756/2014 (mat. č.10-35MZ-2014) 

19. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
č. 9/2014 (mat. č.11-35MZ-2014) 

20. Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 
(mat. č.12-35MZ-2014) 
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21. Návrh na prevzatie kontokorentného úveru (mat. č.13-35MZ-2014) 
22. Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 na 

základe účelového určenia finančných prostriedkov (mat. č.14-35MZ-2014) 
23. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000,- 

eur (mat. č.15-35MZ-2014) 
24. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta  Zlaté 

Moravce,  Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.16-35MZ-2014) 
25. Návrh na spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy IV. 

Prezídia Policajného zboru 2014 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti 
chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce“ (mat. č.17-35MZ-2014) 

26. Informácia o plnení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 
(mat. č.18-35MZ-2014) 

27. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pod 
garážami na Nábreží za majerom pre MUDr. Miroslava Jelínka a spol. zmysle § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.19-35MZ-2014) 

28. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom pozemku 
parcely KN registra „E“ číslo 1797 o výmere 104 m2, v k. ú. Zlaté Moravce (mat. 
č.20-35MZ-2014) 

29. Návrh na schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť 
parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 40 m2, pre Ivana Solčianskeho 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.21-35MZ-2014) 

30. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
– časť parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 20m2 a parcelu registra „C“ 
číslo 1100/101 o výmere 103 m2  pre Ivana Solčianskeho a COOP Jednotu Nitra, SD 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.22-35MZ-2014) 

31. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 
m2 a o výmere 1153 m2, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.23-35MZ-2014) 

32. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
časť parcely registra „E“ číslo 5634 o výmere cca 65 m2, pre Milana Nému a manž. 
Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.24-
35MZ-2014) 

33. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce pod garážou 
na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Hudecovú v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších (mat. č.25-
35MZ-2014) 

34. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – stavba 
a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach – stavba súpisné číslo č. 460, 
pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) 
a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.26-
35MZ-2014) 
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35. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom 
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších (mat. č.27-35MZ-
2014) 

36. Informácia o zmene sekretára komisie Výstavby, ÚPN, ŽP a obnovy kultúrnych 
pamiatok (mat. č.28-35MZ-2014) 

37. Vystúpenia občanov 
38. Rôzne 
39. Diskusia 
40. Interpelácie poslancov 
41. Schválenie uznesenia 
42. Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských 
škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na   35. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré začalo 25.06.2014 o 13:10 hod. 
 
 
K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 35. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom dňa  25.06.2014.  
 
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. - určil za overovateľov zápisnice z 35. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.06.2014: poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a poslanca 
Ľudovíta Chládeka.                                 
   
 
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z 35. zasadnutia MsZ zo dňa 25.06.2014 sa ospravedlnili  
poslanci: PaedDr. Dušan Husár, Eva Dubajová, Ing. Peter Hollý, Mgr. Denisa Uhrinová prídu 
neskôr. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a 
Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.    
 
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie 
 
Primátor mesta  navrhol: 
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- za predsedu návrhovej komisie: poslanca Ivana Madolu 
- za členov návrhovej komisie: poslankyňu Eriku Babockú a poslanca Jozefa Tonkoviča 

 
Primátor mesta -  dal hlasovať za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 11 (Tonkovič, Vicianová, Hritz, Šepták, Chládek, Záchensky, Boršč, Rumanko, Madola, 
Babocká, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Lisý, Petrovič) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Primátor mesta - uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie. Informoval, že v rámci bodu Rôzne 
predloží mestskému zastupiteľstvu návrhy na menovanie riaditeľov mestských príspevkových 
organizácií, ako to sľúbil na minulom zasadnutí. 

  
Ďalej vyzval poslancov, že ak má niekto pozmeňujúci návrh k programu, aby ho predniesol 
a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil návrh aj v písomnej forme spolu s 
návrhom uznesenia. 
 
Poslanec Rumanko – podal návrh na zaradenie bodu č. 10 - Informácia o jednostrannom 
započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce a Stella DSS n.o., ul. 
Bernolákova 22, Zlaté Moravce a bodu č. 11 - Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR 
mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, 
a prevzatie kľúčov od budovy. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Rumanka - zaradenie ako bodu č. 10 -  
Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce 
a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce: 
 
Za: 12 (Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Šepták, Chládek, Záchensky, Boršč, Rumanko, 
Madola, Babocká, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 (Lisý) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh poslanca Rumanka – zaradenie ako bodu č. 11 - 
Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella 
DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, a prevzatie kľúčov od budovy. 
 
Za: 12 (Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Šepták, Chládek, Záchensky, Boršč, Rumanko, 
Madola, Babocká, Škvarenina) 
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Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 (Lisý) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Chládek – podal návrh na presunutie bodu č. 37 – Vystúpenia občanov ako bod č. 
10 z dôvodu, aby nemuseli občania na vystúpenie čakať do konca zastupiteľstva.  
Poslanec Petrovič – poznamenal, či sa myslí na občanov, ktorí prídu na zastupiteľstvo po 
práci. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh poslanca Chládeka na zaradenie bodu „Vystúpenia 
občanov“ ako bod č. 10: 
  
Za: 10 (Tonkovič, Hritz, Šepták, Chládek, Záchensky, Boršč, Rumanko, Madola, Babocká, 
Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa:3 (Lisý, Petrovič, Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v znení pozmeňovacích návrhov:  
 
Za: 13 (Škvarenina, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Vicianová, Hritz, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Boršč, Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania Mestského zastupiteľstva v znení 
pozmeňovacích návrhov bol schválený. 
 
 
Schválený program rokovania: 
 

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.1-35MZ-2014) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Vystúpenia občanov 
11. Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. 

Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce 
12. Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2014 pre 

Stella DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, a prevzatie kľúčov od budovy 
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13. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.2-35MZ-2014) 

14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.3-35MZ-2014) 

15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m. p. za rok 2013 (mat. č.4-35MZ-2014) 

16. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 (mat. č.5-35MZ-2014) 

17. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 (mat. č.6-35MZ-2014)) 

18. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.7-35MZ-2014) 
19. Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.8-

35MZ-2014) 
20. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.9-35MZ-2014) 
21. Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe 
 uznesenia MsZ č. 756/2014 (mat. č.10-35MZ-2014) 

22. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
č. 9/2014 (mat. č.11-35MZ-2014) 

23. Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 
(mat. č.12-35MZ-2014) 

24. Návrh na prevzatie kontokorentného úveru (mat. č.13-35MZ-2014) 
25. Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 

na základe účelového určenia finančných prostriedkov (mat. č.14-35MZ-2014) 
26. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000,- 

eur (mat. č.15-35MZ-2014) 
27. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta  Zlaté 

Moravce,  Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.16-35MZ-2014) 
28. Návrh na spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy IV. 

Prezídia Policajného zboru 2014 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti 
chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce“ (mat. č.17-35MZ-2014) 

29. Informácia o plnení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 
(mat. č.18-35MZ-2014) 

30. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pod 
garážami na Nábreží za majerom pre MUDr. Miroslava Jelínka a spol. zmysle § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.19-35MZ-2014) 

31. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom pozemku 
parcely KN registra „E“ číslo 1797 o výmere 104 m2, v k. ú. Zlaté Moravce (mat. 
č.20-35MZ-2014) 

32. Návrh na schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť 
parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 40 m2, pre Ivana Solčianskeho 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.21-35MZ-2014) 

33. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
– časť parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 20m2 a parcelu registra „C“ 
číslo 1100/101 o výmere 103 m2  pre Ivana Solčianskeho a COOP Jednotu Nitra, SD 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.22-35MZ-2014) 
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34. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 
m2 a o výmere 1153 m2, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.23-35MZ-2014) 

35. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravc – 
časť parcely registra „E“ číslo 5634 o výmere cca 65 m2, pre Milana Nému a manž. 
Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.24-
35MZ-2014) 

36. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce pod garážou 
na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Hudecovú v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších (mat. č.25-
35MZ-2014) 

37. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – stavba 
a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach – stavba súpisné číslo č. 460, 
pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) 
a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.26-
35MZ-2014) 

38. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom 
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších (mat. č.27-35MZ-
2014) 

39. Informácia o zmene sekretára komisie Výstavby, ÚPN, ŽP a obnovy kultúrnych 
pamiatok (mat. č.28-35MZ-2014) 

40. Rôzne 
41. Diskusia 
42. Interpelácie poslancov 
43. Schválenie uznesenia 
44. Záver 

 
 
K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - požiadal overovateľov zápisnice z 34. MsZ, aby podali stanovisko k tejto 
zápisnici. 
 
Zástupca primátora Ing. Škvarenina - sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu 
podpísal. 
Poslanec Boršč – sa vyjadril, že zápisnicu prečítal a na znak súhlasu podpísal. 
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta - požiadal Mgr. Mareka Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom o  podanie informácie o plnení uznesení z 34. MsZ. 
Mgr. Horvát - informoval, že na 34. MsZ bolo prijatých 28 uznesení, z toho splnených bolo  
26 uznesení a 2 uznesenia sa priebežne plnia. 
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K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta - uviedol, že odpovede na interpelácie poslancov boli podané ústne priamo 
na rokovaní 34. MsZ. Následne požiadal  poslancov, že ak majú nejaké pripomienky, aby sa 
vyjadrili. 
 
Poslanec Madola – vyjadril spokojnosť s odpoveďou na jeho interpeláciu. 
Poslanec Rumanko – poďakoval riaditeľovi Technických služieb mesta pánovi Vargovi za 
vybavenie jeho interpelácie týkajúcej sa opravy zlého stavu chodníkov pri bytovom dome na 
ulici Brezovej č.2-6. 
Poslanec Chládek – uviedol, že na minulom Mestskom zastupiteľstve interpeloval riaditeľa 
Technických služieb ohľadne zabezpečenia opráv chodníka a komunikácií, na čo mu nebolo 
odpovedané. Ďalej poznamenal, že v programe zastupiteľstva je  predložený materiál, kde je 
pripravený postup ako sa tieto záležitosti v krátkej dobe odstránia. 
 
 
K bodu 10/ 
Vystúpenie občanov  
 
Primátor mesta -  požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo. 
 
Pán Kováč – vystúpil pred Mestským zastupiteľstvom ohľadne zámeru vybudovania 
spaľovne plastov z Talianska v Zlatých Moravciach. Uviedol, že v súčasnej dobe je  málo 
informácií o tomto zámere, oficiálne bolo prezentované iba stanovisko primátora mesta. 
Spýtal sa poslancov, že v akom štádiu je investičný zámer spaľovne, či schválili zámer, čo 
robia proti tomuto zámeru, aké je ich stanovisko, či podporujú zámer, pretože doteraz sa 
k tomu nevyjadrili. Uviedol, že vôľa ľudí proti realizovaniu zámeru vybudovania spaľovne 
v Zlatých Moravciach bola vyjadrená petíciou. Informoval, že investor pripravuje na 10. júla 
prezentáciu svojho zámeru a preto sa spýtal, či ide o verejné zhromaždenie za účelom 
prerokovania problému, či investor podal na mesto žiadosť a či mesto má o tomto informácie. 
Požiadal, aby mesto viac využívalo možnosť medializácie tohto problému a tiež bolo 
vysvetlené, aké sú možné vplyvy na zdravie občanov.  
Primátor mesta – uviedol, že trvá na svojom stanovisku, je zásadne proti investičnému 
zámeru vybudovania spaľovne plastov v Zlatých Moravciach a investorovi nič nepodpíše. 
JUDr. Vozárová – informovala o aktuálnom stave zámeru vybudovania spaľovne a uviedla, 
že mesto, dotknuté organizácie, orgány štátnej správy a verejnosť podali námietky a návrhy 
na doplnenie rozsahu hodnotenia tohto zámeru Ministerstvu životného prostredia. 
Ministerstvo ich spracovalo a vydalo rozsah hodnotenia zámeru, ktorý má investor pripraviť 
a tiež boli  investorovi uložené úlohy, ktoré má doplniť, prípadne dať urobiť nové štúdie. Po 
ich doplnení ich investor predloží ministerstvu, ktoré ich zašle mestu, my ich vyvesíme na 
úradnú tabuľu, internet, aby sa mohla s tým oboznámiť verejnosť. Následne bude zvolané 
verejné prerokovanie zámeru a výslednej správy o hodnotení. Investorovi nebola daná žiadna 
lehota na doplnenie tohto zámeru. Čo sa týka akcie, ktorú prezentuje investor vo svojom 
letáku, ide o jeho súkromnú iniciatívu a nejde o prerokovanie podľa zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. Zdôraznila, že zámer investora nebol schválený zo strany 
primátora mesta a mestského zastupiteľstva a tiež primátor a poslanci vyjadrili negatívne 
stanovisko voči tomuto zámeru, ktoré sme prezentovali pred ministerstvom životného 
prostredia. Uviedla, že na každom zastupiteľstve sa občania na tému spaľovne pýtajú a myslí 
si, že problém je zo strany vedenia mesta riešený. Čo sa týka námietky na slabú medializáciu 
tohto problému podotkla, že zo strany Mestského úradu zverejňujeme na internetovej stránke 
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všetky dokumenty a informácie v tejto veci, ktoré máme k dispozícií. 
Poslanec Lisý – poznamenal, že investor sa odvoláva, že má nejaký súhlas, čo nie je pravda. 
Zdôraznil, že mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s realizáciou tohto zámeru a hlasovalo proti 
nemu.  
Poslanec Petrovič – vyjadril sa, že na znak nesúhlasu s týmto zámerom zastupiteľstvo 
odsúhlasilo začatie obstarávania zmien územného plánu. Uviedol, že je proti tomuto zámeru, 
ale teraz by sa zameral na hľadanie znižovania možných strát pre mesto. Zaujímalo by ho, že 
v prípade, že to investor napadne na súd, aké by hrozili mestu reálne škody a pokuty. 
Poukázal na to, že poslanci boli neskoro informovaní o tomto zámere. Navrhol, aby sa 
rokovalo s majiteľom pozemkov a investorom za účelom dohodnúť sa, či je investor schopný 
nejakým spôsobom prehodnotiť tento zámer a tiež navrhol k tomu zvolať odbornú diskusiu.  
Zástupca primátora – Ing. Škvarenina – vysvetlil, že odborná diskusia o tomto probléme je 
verejné prerokovanie hodnotenia vplyvov na životné prostredie, na ktorom môžu ľudia 
vyjadriť svoj postoj, ktorý bude oficiálnym stanoviskom každého dotknutého. 
Primátor mesta – opätovne zdôraznil, že tvrdenia investorov sú lož a zavádzanie obyvateľov 
Zlatých Moraviec. Ubezpečil prítomných, že nepodpíše a nedovolí realizovať tento zámer. 
Pani Džmurová – vystúpila s informáciou o tom, že požiadala poslancov Mestského 
zastupiteľstva o vyjadrenie sa k žiadosti o zníženie nájomného pre Stellu DSS n.o. za 
prenájom budovy bývalého MNV. Uviedla, že z mesta im bola daná výpoveď, ktorá bola 
Okresným súdom a Krajským súdom vyhlásená za neplatnú. Poukázala na to, že počas 
súdneho sporu došlo k zdevastovaniu tejto budovy. Ďalej informovala, že predložila 
poslancom návrh na schválenie zníženia nájomného na 1 EUR mesačne s účinnosťou od 1. 
júla 2014, ktoré zdôvodnila tým, že budova je v zlom stave a vyžaduje si veľkú rekonštrukciu. 
Ďalej zdôraznila, že by chcela, aby im boli odovzdané kľúče, ktoré bolo  podmienené z mesta 
tak, že museli podpísať zápis o obhliadke. 
 
 
K bodu 11/ 
Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. 
Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce 
 
Primátor mesta – požiadal predkladateľa návrhu poslanca Rumanka, aby podal vysvetlenie. 
 
Poslanec Rumanko -  prečítal návrh uznesenia. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania a požiadal JUDr. Vozárovú, právničku 
Mestského úradu, aby sa vyjadrila. 
 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že v súčasnosti je budova bývalého MNV v prenájme Stella 
DSS n.o., nájom naďalej trvá, s tým, že po ukončení súdneho sporu, v ktorom súd určil, že 
výpoveď, ktorá bola daná tejto organizácií, je neplatná, sme spomínanú organizáciu oslovili, 
aby si prišli prevziať kľúče od tohto priestoru. Uviedla, že keď sme chceli odovzdať 
nájomníkom kľúče požiadali sme ich, že je potrebné spísať protokol o odovzdaní a prevzatí 
priestorov, kde sa uvedie v akom stave sa budova odovzdá. Zo strany pani Džmúrovej a jej 
kolegýň sa niektorí poslanci podpísali pod odovzdávací protokol, v ktorom zo strany 
nájomníka boli uvedené určité skutočností o stave tejto budovy. Protokol sme si preštudovali, 
mali sme k nemu určité výhrady a tiež sme požadovali do neho zapracovať určité veci. 
Uviedla, že zo strany mesta bol daný návrh protokolu a zo strany nájomníkov sme sa 
nedopracovali k výsledku. Pani Džmúrová, zástupkyňa DSS Stella odmietla protokol 
podpísať a prevzatie celej budovy podmienila schválením nájomného za 1 EUR ročne 
a spätne o odpustenie dlhu vo výške cca 16 tis. EUR, ktorý vznikol za obdobie kedy táto 
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organizácia mala budovu v užívaní. Uviedla, že žiadosti DSS Stella n.o. sa opakovane riešili 
na príslušnej komisii, ktorá nesúhlasila so znížením nájomného a odpustením dlhu. Na 
základe uznesení komisie sme podnikli kroky, oslovili sme DSS Stella n.o., ale ku 
konkrétnemu výsledku, ktorý by mohol byť predložený na Mestské zastupiteľstvo, sme sa 
nedopracovali. Čo sa týka započítania vzájomných pohľadávok uviedla, že nájomné vo výške 
16 596 EUR je za obdobie kedy mala organizácia budovu k dispozícií. Nájomné pri 
uzatváraní zmluvy bolo stanovené v súlade s platnými zásadami hospodárenia, ktoré 
umožňovali prihliadnuť pri výške nájomného na stav budovy. Poukázala, že v  zmluve sa 
DSS Stella zaviazala, že bude splácať nájomné štvrťročne a dnešného dňa nebola zaplatená 
ani jedna splátka nájomného. Čo sa týka vyčíslenia škody vo výške 60 tis. €, ktorú malo 
mesto spôsobiť DSS Stella nevie povedať z čoho táto suma vychádza, ako je zdokladovaná 
a preukázaná. Dodala, že na základe týchto skutočností neodporúča poslancom prijať takéto 
uznesenie.  
Poslanec Petrovič – informoval, že uvedená vec bola riešená na podnikateľskej komisii a nie 
je pravda, že členovia komisie boli proti odpustenie dlhu. Uviedol, že členovia komisie boli 
zavádzaní, pretože niektoré veci boli inak povedané, ako bola realita. Čo sa týka odpustenia 
dlhu na komisii navrhovali, že sa budú o tom rozprávať vtedy, keď pani Džmurová ukončí 
nájomnú zmluvu, ktorá je stále platná. Ďalej informoval, že na komisii nesúhlasili, aby sa 
spätne znižoval nájom a navrhli, aby sa doriešila záležitosť s dlhom a do budúcnosti, aby sa 
prejednal nájom za 1 EUR. Poukázal na to, že počas trvania nájmu bola spôsobená na budove 
škoda, ktorá podľa neho presahuje dlh, ktorý má pani Džmurová na nájomnom.  
Poslanec Rumanko – uviedol, že JUDr. Vozárová zabudla spomenuť jednu záležitosť 
v súvislosti so súdnymi spormi. Informoval, že Mesto protizákonne vniklo do predmetu 
nájmu, boli vylomené zámky, zdevastovaný interiér, poškodené schody, odstránené radiátory 
a zničené skrinky z nemocnice. Zdôraznil, že týmto znemožnili užívateľom pripraviť predmet 
nájmu na účel, ktorý Stella DSS n.o. prezentovala. V tejto veci bolo vyšetrovateľom vznesené 
obvinenie z prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa a tiež má informácie o tom, že 
bývalý Okresný prokurátor pán Seneši túto vec prehodnotil na prerokovanie na priestupkové 
konanie.  
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že Mesto v tom čase poslalo neziskovej organizácií výpoveď 
z nájmu, kde po uplynutí výpovednej doby Mesto malo nárok si tieto priestory po ukončení 
nájmu zabezpečiť. Uviedla, že v tom čase sme nevedeli a nemali informáciu o tom, že by zo 
strany bývalého nájomníka došlo k napadnutiu neplatnosti tejto výpovede alebo by bola v tom 
čase podaná žaloba na súd. Mesto ako legálny vlastník si tieto priestory zabezpečilo, boli pri 
tom policajti, ktorí spísali o tom protokol. Čo sa týka rabovania majetku bolo opakovane na 
zastupiteľstve vysvetlené, že v budove boli po zime zničené, potrhané radiátory, ktoré boli 
odstránené. Zdôraznila, že sme sa dostali do patovej situácie kde zo strany nájomcov došlo 
k tomu, že si odmietajú prevziať kľúče od predmetu nájmu pokiaľ nebude rozhodnuté 
o znížení nájmu a odpustení dlhu. Zdôraznila, že započítanie vzájomného dlhu je v rozpore so 
zákonom.  
Poslanec Rumanko – poznamenal, že vedenie mesta a JUDr. Kollár dalo výpoveď inej 
spoločnosti o čom rozhodol aj Okresný a Krajský súd. Obrátil sa na vedenie mesta, že na 
základe rozhodnutia súdov nemali právo zasahovať do predmetu nájmu. Čo sa týka 
technického stavu budovy uviedol, že po prehlásení pána Košúta bola budova pripravená na 
zimné obdobie, radiátory a systém boli vypustené. Informoval, že v tom čase keď robil 
pracovník mesta  fotodokumentáciu boli pri tom prítomní aj poslanci, ktorí vytkli niečo iné. 
Podotkol, že keď boli potrhané radiátory, malo sa to zdokumentovať a ukázať poslancom 
a nájomníkom.  
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Poslanec Petrovič- navrhol, aby v tejto veci vyjadrila pani Džmurová. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za udelenie slova pani Džmurovej: 
 
Za: 11 (Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Lisý, Babocká, Madola, Rumanko, Boršč, Záchensky, 
Chládek, Šepták) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Pani Džmurová – reagovala na vyjadrenia právničky MsÚ, že klame a tiež nie je pravda, že 
mali štvrťročne platiť nájom. Uviedla, že peniaze, ktoré mali pripravené na uhradenie nájmu 
museli dať na projekty, pretože budova bola v nepoužiteľnom stave. S bývalou primátorkou 
sa dohodli, že zrekonštruujú budovu a budú sa uchádzať o eurofondy a vybudujú Domov 
dôchodcov. Primátorka im prisľúbila, že nemusia platiť nájomné, s tým, že keď im prídu 
peniaze z eurofondov, tak by mestu nájomné jednorázovo zaplatili a dostali by zníženie 
nájomného počas rekonštrukcie. Poukázala, že mesto im spôsobilo škodu a preto budú mať 
teraz väčšie náklady na údržbu. Po nástupe nového vedenia mesta podali dňa 25.1.2011 na 
mesto žiadosť, ktorá zo strany mesta nebola riešená, bola im daná výpoveď z nájmu a preto to 
dali na súd. Obrátila sa na poslancov, aby zvážili jej návrh. 
JUDr. Vozárová - obrátila sa na pani Džmurovú, že požadovaná výška škody nie je 
zdokladovaná. Povedala jej, že si odmietla prevziať kľúče od budovy a tiež odmieta preberať 
písomnosti, ktoré jej za posledné dva týždne doručujeme z mesta od našej doručovateľky. 
Ďalej sa vyjadrila, že na základe nájomnej zmluvy je nájomné splatné štvrťročne. Žiadosť 
o zmenu zmluvy a zmenu splatnosti nájomného bola podaná ak sa dobre pamätá, na konci 
roka 2010,  dodatkom ku  zmluve bol upravený termín splatnosti nájomného za celý rok 
úhradou do 15.12.2010. Dodala, že nebola zaplatená ani jedna splátka nájomného. Od 
1.4.2011 si mesto neúčtuje žiaden nájom, tak nevie o akom znižovaní nájomného sa teraz 
rozprávame. 
Poslanec Boršč – informoval, že bol prítomný pri odovzdávaní priestorov, ktoré boli 
zdevastované a poškodené a momentálne ťažko povedať, koľko bude stáť rekonštrukcia. 
JUDr. Vozárová – dala do pozornosti, že si treba pri rozhodovaní uvedomiť problém, že DSS 
Stella n.o. nedostala žiadne dotácie na projekt a budova bola v nájme subjektu, ktorý reálne 
nedostal peniaze, nemohol zaplatiť nájom a ani peniaze pravdepodobne nedostane. Treba si 
uvedomiť, čo ďalej a akú má zastupiteľstvo víziu. V meste máme ďalšie domovy sociálnych 
služieb, ako našu ZOS, ktorá nie je plne vyťažená. 
Poslanec Boršč – navrhol, aby sa vedenie mesta dohodlo s pani Džmurovou na odstúpení od 
zmluvy, aby mesto mohlo budovu využívať na iný účel. Uviedol, že v budove sa plánovalo 
vybudovať sociálne byty. 
Poslankyňa Vicianová – sa opýtala pani Džmurovej, či vidí reálnu šancu, že by ešte mohli 
získať eurofondy na domov sociálnych služieb. 
Pani Džmurová – odpovedala, že si myslí, že áno. 
Poslanec Rumanko – podotkol, že mesto zlyhalo pri projekte predloženia žiadosti na 
vybudovanie sociálnych bytov, pretože architekt naprojektoval dva byty s rozlohou 164 m² 
a projekt zo strany štátu zamietnutý. 
JUDr. Vozárová – upozornila, že započítanie vzájomných pohľadávok je v rozpore so 
zákonom. 
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Hlavný kontrolór Ing. Borkovič – upozornil poslancov, že zobrali na vedomie započítanie 
pohľadávok, ale podľa neho mali zobrať informáciu o započítaní vzájomných pohľadávok.  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
Za: 11 (Babocká, Madola, Rumanko, Boršč, Záchensky, Chládek, Šepták, Hritz, Petrovič, 
Vicianová, Tonkovič, Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie. 
 
 
K bodu 12/ 
Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2014 pre Stella 
DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, a prevzatie kľúčov od budovy 
 
Primátor mesta – požiadal poslanca Rumanka, predkladateľa návrhu o zdôvodnenie. 
 
Poslanec Rumanko -  podal vysvetlenie k predloženému návrhu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslankyňa Vicianová - sa opýtala pani Džmurovej, že keby jej schválili od 1. júla zníženie 
nájomného, či je ochotná podpísať preberací protokol z mesta.  
Pani Džmurová – prisľúbila, že podpíše protokol. 
Poslanec Madola - upozornil, že v uznesení mu chýba odovzdanie protokolu a navrhol do 
uznesenia doplniť „ukladá Mestu Zlaté Moravce protokolárne odovzdať budovu na ul. 
Bernolákovej 22, Zlaté Moravce spoločnosti Stella DSS n.o. do 01.07.2014“ 
JUDr. Vozárová – sa opýtala poslancov, či to navrhujú v zmysle Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta, podľa ktorého môžeme schvaľovať nájom 1 EUR ročne pre organizácie, 
ktoré majú mimoriadny význam pre fungovanie mesta.  
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič - zdôraznil, že nájom za 1 EUR by mal byť zdôvodnený 
a tiež by malo byť v uznesení citované na základe akého VZN. Opýtal sa Ing. Szobiovej, či 
nie je s týmto príjmom počítané v rozpočte mesta na rok 2014. 
Ing. Szobiová – odpovedala, že s týmto príjmom nie je plánované v rozpočte a tiež súhlasila 
s hlavným kontrolórom, aby sa zdôvodnila výška nájomného. Zdôraznila, že pri neustálom 
schvaľovaní nájomného za 1 EUR treba myslieť na príjmy mesta, pretože pokiaľ mesto nemá 
príjmy z prenájmu majetku, nie je možné tento majetok zveľaďovať. 
Poslanec Boršč – uviedol, že je za to, aby sa účelne hospodárilo s finančnými prostriedkami 
mesta a poukázal na vynaloženie prostriedkov na projekt na sociálne byty. 
Ing. Pagáč – vysvetlil, že mesto by malo postupovať so zásadou využitia majetku a treba si  
objektívne zvážiť navrhnuté sumy a tiež musíme vychádzať z cenových výpočtov. 
Primátor mesta – navrhol, aby tento návrh riešila príslušná komisia. 
Poslankyňa Vicianová – prečítala Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, čl. 
9 – stanovenie minimálnych cien pri prevode a nájmu majetku mesta, bod j), ktorý hovorí, že 
výška nájomného pri nekvalitných priestorov sa môže určiť dohodou bez ohľadu na 
predchádzajúce ustanovenia týchto zásad. Myslí si, že sa môže vyjsť v ústrety podľa tohto 
bodu. 
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JUDr. Vozárová – vysvetlila, že podľa tohto ustanovenia bola uzatvorená pôvodná zmluva a 
nájomné bolo určené s prihliadnutím na rozsah a stav budovy. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
Za: 11 (Madola, Rumanko, Boršč, Záchensky, Chládek, Šepták, Hritz, Vicianová, Petrovič, 
Tonkovič, Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Babocká) 
Nehlasoval: 1 (Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ing. Hollý. 
 
Poslanec Petrovič – navrhol, aby sa dala možnosť vystúpiť občanom, ktorí prišli neskôr 
a nestihli bod vystúpenie občanov. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh poslanca Petroviča – vystúpenie občanov: 
 
Za: 11  (Babocká, Madola, Boršč, Záchensky, Rumanko, Chládek, Hritz, Vicianová, Petrovič, 
Tonkovič, Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Škvarenina, Šepták) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Pani Laktišová – informovala Mestské zastupiteľstvo, že v pondelok navštívila stavebný 
úrad v stránkových hodinách za účelom nahliadnutia do spisu, čo jej však nebolo umožnené 
z dôvodu, že spis bol odstúpený na žiadosť prokuratúry do Nitry. Uviedla, že vedúci 
stavebného úradu jej povedal, že stavebné konanie nariadené na 26.6.2014 sa nebude konať, 
preto ho požiadala, aby jej túto informáciu dal písomne na čo jej povedal, že to nemá 
pripravené. Sťažovala sa na nevhodné a neadekvátne správanie vedúceho stavebného úradu 
k jej osobe a požiadala o zjednanie nápravy. 
Ing. Pagáč – reagoval, že postupovali v súlade so stavebným zákonom a správnym 
poriadkom a pokiaľ má pani Laktišová problém, môže podať sťažnosť na prokuratúru. 
Uviedol, že sa snaží tento problém vyriešiť a tiež musí dbať za záujem ostatných občanov. 
Vysvetlil, že oznámenie o nekonaní stavebného konania jej bolo zaslané doporučene poštou, 
pani Laktišovej vyšli v ústrety a na počkanie jej vystavili doklad. Ospravedlnil sa pani 
Laktišovej za nevhodné správanie a myslí si, že sa jej tvrdenie nezakladá na pravde. Ďalej sa 
vyjadril, že stavebné oddelenie je poddimenzované a v poslednej dobe začínajú ľudia viacej 
stavať a na oddelení nestíhajú.  
Primátor mesta – sa ospravedlnil pani Laktišovej za incident, sľúbil jej, že to prešetrí a urobí 
nápravu, aby sa to viackrát nestávalo.  
Poslanec Rumanko – obrátil sa na pána Pagáča, že ak dá záležitosť pani Laktišovej a pána 
Kabáta do poriadku v súlade s platnými zákonmi, povie mu, že je odborník a tiež je zvedavý 
ako táto kauza dopadne. 
Pani Petráková – uviedla, že býva v lokalite Martinský breh a vystúpila pred 
zastupiteľstvom, aby informovala o probléme s pitnou vodou, ktorý trvá už 20 rokov 
a požiadala o riešenie. 
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Primátor mesta – informoval, že ohľadne problému s pitnou vodou v lokalite Martinský breh 
už veľa krát rokoval so zástupcami Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti  a na 
poslednom rokovaní bol prítomný pán Nociar a dve pani, ktoré bývajú v tejto lokalite.  
Bc. Nociar – potvrdil, že na rokovaní bola prítomná pani Hollá a pani Petráková 
z Martinského brehu, kde im bolo zástupcami Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti  
povedané, že keď sa začne s realizáciou kanalizácie, tak do rigolu, kde bude položené 
kanalizačné potrubie bude položený aj vodovod. Na rokovaní ich generálny riaditeľ 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti informoval, že v súčasnej dobe prebieha proces 
vysúťaženia dodávateľa diela, do súťaže sa prihlásilo veľa firiem, ktoré pripomienkovali, 
odvolávali sa a z tohto dôvodu štát prijal novelu zákona o verejnom obstarávaní, na základe 
ktorej sa budú môcť spoločnosti odvolať iba raz.   
Pani Lužová – vystúpila ohľadne problému s pitnou vodou. Uviedla, že má malé deti, voda 
v studni je kontaminovaná a preto požiadala mesto o dodávku pitnej vody cisternou. Ďalej 
uviedla, že písala na rôzne inštitúcie a Úrad verejného zdravotníctva, ktorý bol oklamaný, že 
uvedená lokalita je extravilán, čo však nie je pravda. 
Primátor mesta – prisľúbil, že zabezpečí dodávku pitnej vody do tejto lokality. Položil pani 
Lužovej  otázku, či sa obrátila na poslancov z jej volebného obvodu s tým, aby sa angažovali 
v tejto veci a išli presadzovať, aby sa to dostalo do rozpočtu mesta.  
Poslanec Madola – uviedol, že mu prišiel e-mail od občana, v tejto veci komunikoval 
s pánom Nociarom, zisťoval situáciu a pánovi odpovedal na mail.  
Primátor mesta – uviedol, že niekoľko krát na zastupiteľstve inicioval a žiadal poslancov 
o zobratie úveru na túto akciu. 
Poslanec Petrovič – navrhol, aby mesto v čo najkratšom čase vyčíslilo, koľko by stálo 
vybudovanie vodovodu. 
Bc. Nociar – vysvetlil, že mesto na základe toho, že sa začala realizovať investičná akcia 
kanalizácie sa vzdalo, že nebude v tejto veci žiadať fondy. 
Pán Gubov – uviedol, že vodu na viniciach riešil s pánom Orovnickým, ktorý mu povedal, že 
pokiaľ vedenie mesta a poslanci nezatlačia, tak nikdy Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť nedotiahne vodovod a kanalizáciu do tejto lokality. Požiadal primátora mesta 
a poslancov, aby spoločnými silami vyriešili problém občanov s pitnou vodou. 
Pani Jahnová – opätovne sa vyjadrila, že v  časti „Ďatelinisko“ nebola dodržaná stavebná 
čiara, čím sa cíti poškodená, nakoľko bol znehodnotený jej dom, má popukané steny 
a blízkosť týchto obytných domov narúša jej súkromie. Obrátila sa na poslancov, že prečo 
odsúhlasili výstavbu bytov medzi rodinné domy. Požiadala primátora a poslancov o nápravu 
a riešenie jej problému. 
Primátor mesta – ubezpečil pani Jahnovú, že bude inštruovať mestských policajtov, aby 
urobili výjazd do tejto lokality. 
Poslanec Boršč – vysvetlil pani Jahnovej, že poslanci nerokovali a nezahlasovali v žiadnom 
uznesení, že v  časti „ Ďatelinisko“ majú byť postavené bytové domy.  
Pani Balážová – uviedla, že na internete bola zverejnená správa, že prebehli rokovania 
s ukrajinským investorom. Opýtala sa vedenia mesta, či vie poskytnúť informácie a či sú 
poslanci oboznámení s tým, čo bude ukrajinský investor robiť. 
Primátor mesta – informoval, že s ukrajinským investorom dvakrát rokoval, ide o firmu, 
ktorá kúpila v USA modernú linku na výrobu radiátorov. Uviedol, že firma zamestná cca 100 
obyvateľov Zlatých Moraviec. Podľa posledných informácií, ktoré má, si investori vybavujú 
doklady a rokujú so Sariom. 
Poslanec Rumanko – poznamenal, že poslanci neboli informovaní o tomto projekte.  
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K bodu 13/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.2-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a požiadal JUDr. 
Ing. Cimráka, povereného riaditeľa Mestskej nemocnice, aby podal informáciu 
k predloženému bodu. 
JUDr. Ing. Cimrák -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 2. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 12 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Chládek, Záchensky, 
Boršč, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Šepták) 
Nehlasoval: 1 (Rumanko) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 14/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.3-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a požiadal pani 
Holubovú, poverenú riaditeľku Mestského strediska kultúry a športu, aby podala informáciu 
k predloženému bodu. 
Simona Holubová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 3. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
Za: 13 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Rumanko) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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K bodu 15/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m. p. za rok 2013 (mat. č.4-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a požiadal Mgr. 
Petra Sendlaia, povereného riaditeľa Službytu, aby podal informáciu k predloženému bodu. 
Mgr. Peter Sendlai -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 4. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 16/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 (mat. č.5-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a požiadal pána 
Vargu, povereného riaditeľa Technických služieb, aby podal informáciu k predloženému 
bodu. 
Branislav Varga -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 5. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 17/ 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 (mat. č.6-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a požiadal pána 
Tomajku, riaditeľa Záhradníckych služieb mesta, aby podal informáciu k predloženému bodu. 
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Marián Tomajko -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 6. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Boršč) 
  
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 18/ 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.7-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 7. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 19/ 
Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.8-35MZ-
2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 8. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
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Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Madola, Babocká)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Rumanko)  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 20/ 
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.9-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Szobiová -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 9. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, Boršč, 
Rumanko, Madola, Babocká)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Lisý) 
Nehlasoval: 1 (Tonkovič) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 21/ 
Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe  uznesenia MsZ 
č. 756/2014 (mat. č.10-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu. Ďalej uviedol, 
že k tomuto bodu rokovania si dovoľuje na vysvetlenie uviesť, že v spolupráci s pánmi 
riaditeľmi mestských podnikov Technické služby a Službyt, pánom Vargom a pánom 
Sendlaiom našli spôsob ako pomôcť mestskej nemocnici a súčasne nezrušiť tohtoročnú 
prevádzku mestského kúpaliska tak ako to navrhla finančná komisia. Je veľmi rád, že 
spoločne nový návrh dali dokopy.  Tieto mestské podniky navrhli na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 756/2014, že vedia poskytnúť z vlastných prostriedkov z rozpočtu 
každý po sume 10.000,- eur, ktoré teraz navrhujeme použiť na úhradu dlhov nemocnice. Vie, 
že situácia v týchto podnikoch nie je jednoduchá a preto si o to viac cení správny postoj ich 
riaditeľov, ktorí uprednostnili záujem verejnosti na otvorení kúpaliska a záujem na záchrane 
nemocnice pred vlastným podnikom. Keďže sme dospeli k tomu, že vieme z mestských 
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podnikov uvoľniť potrebné financie, považoval som návrh finančnej komisie použiť peniaze 
určené na kúpalisko na úradu dlhov nemocnice, za neaktuálny. Z tohto dôvodu je predložený 
tento návrh, ako návrh, ktorý rieši problém nemocnice a je v prospech záujmu verejnosti na 
otvorení kúpaliska. S týmto rozhodnutím chcel oboznámiť mestskú radu, avšak táto nebola 
uznášaniaschopná. Verí, že tento jeho návrh mestské zastupiteľstvo podporí. 
  
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslankyňa Vicianová – podotkla, že členovia finančnej komisie nehlasovali za neotvorenie 
kúpaliska. Zdôraznila, že ona osobne za to nehlasovala a ani si nepamätá, že by sa o tom 
hlasovalo. 
Poslanec Lisý – poukázal na to, že vždy, keď sa nalejú peniaze do nemocnice, tak sa 
rozkradnú. Tiež poukázal na to, že pán Cimrák bol ekonomický a právny poradca bývalému 
riaditeľovi nemocnice pánovi Grujbárovi. 
Ing. Szobiová – informovala, že na finančnej komisii bolo prijaté uznesenie a spracovaný 
návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti Mestskej nemocnice s tým, že sa zníži 
rozpočet Mestského strediska kultúry a športu určený na prevádzku kúpaliska a to tak, že časť 
financií by sa použila na úhradu záväzkov MSKŠ po lehote splatnosti a 15 tis. EUR by sa 
použilo ako príspevok pre Mestskú nemocnicu. 
Primátor mesta – uviedol, že o výstupe z finančnej komisie bola informovaná poverená 
riaditeľka MsKŠ a tiež to potvrdil prednosta úradu. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Lisý) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 22/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 
9/2014 (mat. č.11-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č.11. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Madola, Babocká) 
Proti: 1 (Rumanko) 
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Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 23/ 
Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 
(mat. č.12-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č.12. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Madola, Babocká) 
Proti: 1 (Rumanko) 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 24/ 
Návrh na prevzatie kontokorentného úveru (mat. č.13-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 13. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič – odporučil prijatie kontokorentného úveru. Uviedol, že 
mestské podniky dostávajú príspevky z mesta až po 25. dni v mesiaci a pri prijatí úveru im 
budú  poukazované príspevky začiatkom mesiaca, aby si plnili svoje záväzky. Dodal, že úver 
sa bude splácať mesačne a musí byť splatený do konca roka. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Záchensky, 
Boršč, Rumanko, Madola, Babocká, Chládek) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
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K bodu 25/ 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov (mat. č.14-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému bodu. 
Ing. Szobiovú -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 14. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Rumanko, Madola, Babocká)  
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie. 
 
 
 
K bodu 26/ 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000,- 
eur (mat. č.15-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 15. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič - informoval, že predložený návrh bol podaný v zmysle 
VZN, kde je napísané, že pohľadávky sa musia schvaľovať v Mestskom zastupiteľstve na 
základe finančnej komisie, ktorá tento návrh odporučila. 
Poslanec Lisý – neodporučil predložený návrh schváliť. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 12 (Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, Boršč, 
Madola, Babocká, Vicianová) 
Proti: 1 (Lisý) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Rumanko) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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K bodu 27/ 
Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta  Zlaté Moravce,  
Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.16-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému 
návrhu. 
Ing. Szobiová -  podala bližšie informácie na základe materiálu č. 16. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 14 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Boršč, Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Ing. Boršč. 
 
 
K bodu 28/ 
Návrh na spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy IV. Prezídia 
Policajného zboru 2014 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov 
v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce“ (mat. č.17-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Košúta, vedúceho oddelenia projektov a propagácie mesta, aby podal informáciu 
k predloženému návrhu. 
Ing. Košút -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 17. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Poslanec Madola – sa spýtal, prečo nebol návrh predložený do komisie obrany, verejného 
poriadku a CO. 
Ing. Košút – odpovedal, že projekt bol prerokovaný na komisii strategických plánovaní 
a eurofondov. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 13 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, 
Záchensky, Madola, Babocká, Rumanko) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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K bodu 29/ 
Informácia o plnení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 
(mat. č.18-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a požiadal Ing. 
Borkoviča, hlavného kontrolóra mesta, aby podal informáciu k predloženému bodu. 
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič-  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 18. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 11 (Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Rumanko) 
Nehlasoval: 1 (Škvarenina) 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 30/ 
Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce pod garážami 
na Nábreží za majerom pre MUDr. Miroslava Jelínka a spol. zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.19-35MZ-
2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 19. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 12 (Lisý, Tonkovič, Petrovič, Vicianová, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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K bodu 31/ 
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom pozemku 
parcely KN registra „E“ číslo 1797 o výmere 104 m2, v k. ú. Zlaté Moravce (mat. č.20-
35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 20. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 11 (Lisý, Tonkovič, Petrovič, Petrovič, Hollý, Hritz, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Škvarenina) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 32/ 
Návrh na schválenie prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť 
parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 40 m2, pre Ivana Solčianskeho 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.21-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 21. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslanec Hollý – uviedol, že na komisii výstavby sa rozprávalo o tom, že pribudnú 
inžinierske siete a autobusová zástavka a spýtal sa ako to dopadlo. 
Ing. Kmeť – informoval, že z komisie výstavby bol výstup, že treba vyriešiť inžinierske siete. 
Vysvetlil, že siete elektrickej energie sú zakopané pod existujúcim chodníkom. Dodal, že 
priestor, ktorý tento zámer nerieši, zostáva mestský. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 11 (Lisý, Tonkovič, Petrovič, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, Rumanko, 
Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 2 (Škvarenina, Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 33/ 
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
časť parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 20m2 a parcelu registra „C“ číslo 
1100/101 o výmere 103 m2  pre Ivana Solčianskeho a COOP Jednotu Nitra, SD z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.22-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 22. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 11 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Rumanko, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Madola, Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 34/ 
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2 
a o výmere 1153 m2, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.23-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 23. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslanec Petrovič – uviedol, že na komisii podnikateľskej činnosti vystúpil s tým, že nevidí 
dôvod prečo by sme mali predávať ornú pôdu za 1 EUR/m². Navrhol oddeliť prevod pozemku 
dvoma hlasovaniami. 
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Primátor mesta – dal hlasovať za prevod pozemku diel č. 2-10 za 7 EUR/m²: 
  
Za: 12 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať za prevod pozemku diel č. 11 za 1EUR/m²: 
  
Za: 5 (Škvarenina, Lisý, Chládek, Záchensky, Rumanko) 
Proti: 4 (Petrovič, Babocká, Hollý, Šepták) 
Zdržali sa: 3 (Tonkovič, Hritz, Madola) 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 35/ 
Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
časť parcely registra „E“ číslo 5634 o výmere cca 65 m2, pre Milana Nému a manž. 
Emíliu Némovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.24-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 24. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 11 (Škvarenina, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Rumanko, Madola) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Babocká, Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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K bodu 36/ 
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce pod garážou na 
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Hudecovú v zmysle § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších (mat. č.25-35MZ-
2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 25. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 12 (Škvarenina, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 37/ 
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – stavba 
a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach – stavba súpisné číslo č. 460, 
pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.26-35MZ-
2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 26. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 11 (Škvarenina, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Rumanko) 
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Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 38/ 
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom 
dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších (mat. č.27-35MZ-
2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom návrhu a požiadal Ing. 
Kmeťa, odborného referenta oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta, aby 
podal informáciu k predloženému návrhu. 
Ing. Kmeť -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 27. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
 
Poslanec Rumanko – sa opýtal, že ako dopadli rokovania ohľadne rekonštrukcie Župného 
domu z Nórskych fondov. Podotkol, aby v prípade prenájmu sa nestalo, že nebudeme môcť 
vstúpiť do čerpania týchto fondov. 
Ing. Košút – vysvetlil, že pre získanie finančných prostriedkov na revitalizáciu Župného 
domu je nevyhnutná projektová dokumentácia. Uviedol, že projektová dokumentácia na časť 
južného krídla sa pohybuje v desiatkach tisíc EUR, ktoré by muselo mesto vynaložiť predtým 
ako by mohlo podať žiadosť na získanie finančných prostriedkov. Informoval, že v súčasnosti 
nie je vyhlásená žiadna výzva na obnovu kultúrnych pamiatok. 
Poslanec Petrovič – objasnil, že v prípade prenájmu časti Župného domu je možné žiadať 
v prípade výzvy fondy pre zostávajúce časti Župného domu. 
Primátor mesta – informoval, že sa zúčastnil osláv Dňa ústavy Nórska. Pri tejto príležitosti 
sa rozprával s pani veľvyslankyňou a pánom, ktorý sa venoval eurofondom, ktorí ho 
informovali, že Nórske fondy boli pozastavené z dôvodu škandálu v Senci. Informoval, že 
v súčasnosti prebieha čerpanie Nórskych fondov tak, že Nóri dávajú peniaze do Bruselu a ten 
fondy prerozdeľuje. Dodal, že momentálne nevidí reálne šance na čerpanie Nórskych fondov.  
Poslanec Rumanko – chcel by vedieť, či by sa nedala do zmluvy zakomponovať možnosť, že 
v prípade čerpania Nórskych fondov alebo čerpania eurofondov na obnovu historických 
pamiatok by záujemca uvoľnil tieto priestory. 
Zástupca primátora Ing. Škvarenina – poznamenal, že priestory musia byť 
zrekonštruované tak, ako to povedia pamiatkári.  
Ing. Kmeť – citoval z listu Krajského pamiatkového úradu Nitra, kde sú uvedené náležitosti, 
ktoré musí splniť žiadateľ k obnove kultúrnych pamiatok. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 6 (Škvarenina, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 5 (Rumanko, Záchensky, Šepták, Hritz, Hollý) 
Nehlasovali: 2 (Vicianová, Chládek) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
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K bodu 36/ 
Informácia o zmene sekretára komisie Výstavby, ÚPN, ŽP a obnovy kultúrnych 
pamiatok (mat. č.28-35MZ-2014) 
 
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada nerokovala o predloženom bode a požiadal Mgr. 
Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu 
k predloženému bodu. 
Mgr. Horvát -  podal bližšie informácie na základe materiálu č. 28. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Bez príspevku. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov o hlasovanie za uznesenie, ktoré je premietané 
k tomuto bodu rokovania: 
 
Za: 12 (Škvarenina, Tonkovič, Lisý, Petrovič, Hritz, Hollý, Šepták, Chládek, Záchensky, 
Rumanko, Madola, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predloženú informáciu zobralo Mestské zastupiteľstvo 
na vedomie. 
 
 
K bodu 40/ 
Rôzne 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, ak majú nejaký návrh k tomuto bodu môžu ho 
predniesť. Vyjadril sa, že ako uviedol na začiatku rokovania, v tomto bode podáva návrhy na 
menovanie riaditeľov mestských podnikov, ktorí vykonávajú v súčasnosti tieto funkcie na 
základe poverení. 
 
Primátor mesta – podal návrh vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie Technické 
služby Mesta Zlaté Moravce, v súčasnosti povereného Branislava Vargu. Branislav Varga je 
na čele tohto podniku od 1.1.2012, pričom problematiku a fungovanie tohto podniku ovláda 
veľmi dobre.  
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu o tomto návrhu. 
 
Poslanec Rumanko – sa spýtal primátora mesta, či boli vypísané výberové konania na 
poverených riaditeľov mestských podnikov. 
Primátor mesta – odpovedal poslancovi Rumankovi, že sa na to nevzťahuje zákon. 
Poslanec Petrovič – upozornil na problém, že  v minulom roku bol v Technických službách 
a v Službyte porušený zákon o rozpočtových pravidlách a spýtal sa, či je v poriadku, aby 
poverení riaditelia, ktorí majú nedoriešené veci boli dnes menovaní za riaditeľov. 
Primátor mesta – odpovedal, že je to možné. 
Poslanec Lisý – navrhol, aby sa menovanie riaditeľov nechalo po komunálnych voľbách. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila, že musíme riešiť veci v súvislosti s menovaním riaditeľov, 
pretože aj prokuratúra vytkla poverovanie riaditeľov. Po dohode s hlavným kontrolórom a po 
vykonanej kontrole sme zvážili, že pán primátor teraz  podá Mestskému zastupiteľstvu návrhy 
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na menovanie riaditeľov mestských podnikov a je na rozhodnutí zastupiteľstva, či tieto 
návrhy schváli alebo neschváli.   
Hlavný kontrolór – informoval, že v zmysle schváleného plánu na rok 2014 kontroloval 
dodržiavanie zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. Vysvetlil, že v zmysle 
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení riaditeľov mestských podnikov na návrh primátora 
mesta schvaľuje Mestské zastupiteľstvo a neplatí, či musí alebo nemusí byť predtým 
výberové konanie. Uviedol, že poverovanie riaditeľov mestských podnikov sa riešilo už 
v roku 2010, keď bolo podané trestné oznámenie na bývalú primátorku. Toto konanie bolo 
zastavené. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o návrhu na menovanie pána Branislava Vargu za riaditeľa 
Technických služieb mesta: 
 
Za: 6 (Škvarenina, Tonkovič, Hritz, Hollý, Chládek, Babocká) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 6(Madola, Rumanko, Lisý, Šepták, Vicianová, Záchensky) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že Branislav Varga nebol menovaný za riaditeľa 
mestského podniku Technické služby. 
 
 
Primátor mesta – podal návrh vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt 
Zlaté Moravce, v súčasnosti povereného Magistra Petra Sendlaia. Pán Sendlai je na čele tohto 
podniku od 11.11.2011, je jeho dlhoročným zamestnancom, pričom problematiku 
a fungovanie tohto podniku ovláda veľmi dobre.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať o návrhu na menovanie pána Mgr. Petra Sendlaia za riaditeľa 
Službytu: 
 
Za: 5 (Škvarenina, Babocká, Hollý, Hritz, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 8 (Madola, Rumanko, Záchensky, Chládek, Šepták, Petrovič, Lisý) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že Mgr. Peter Sendlai nebol menovaný za riaditeľa 
mestského podniku Službyt. 
 
 
Primátor mesta – podal návrh vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, v súčasnosti poverenú Simonu Holubovú. Simona Holubová je na 
čele tohto podniku od 3.3.2014, predtým tu pôsobila ako zamestnankyňa,  s fungovaním a 
vedením podniku sa oboznámila veľmi rýchlo. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o návrhu na menovanie pani Simony Holubovej,  za riaditeľku 
Mestského strediska kultúry a športu: 
 
Za: 4 (Škvarenina, Hollý, Hritz, Tonkovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 8 (Lisý, Petrovič, Vicianová, Šepták, Chládek, Záchensky, Madola, Babocká) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že Simona Holubová nebola menovaná za riaditeľku 
Mestského strediska kultúry a športu. 
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Primátor mesta – podal návrh vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce, v súčasnosti povereného  JUDr. 
Ing. Martina Cimráka, ktorý je na čele tohto podniku od 12.9.2013, pričom problematiku 
a fungovanie tohto podniku ovláda veľmi dobre.  
 
Primátor mesta - dal hlasovať o návrhu na menovanie JUDr. Ing. Martina Cimráka,  za 
riaditeľa Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.: 

Za: 0 
Proti: 8 (Babocká, Rumanko, Záchensky, Šepták, Lisý, Petrovič, Madola) 
Zdržali sa: 4 (Škvarenina, Tonkovič, Vicianová, Hritz) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že JUDr. Ing. Martin Cimrák nebol menovaný za 
riaditeľa Mestskej nemocnice. 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, aby predniesli svoje návrhy. 
 
Poslanec Petrovič – informoval, že  poslanci boli pozvaní na stretnutie do nemocnice. 
Vyjadril sa, že ak máme niekomu dávať nemocnicu, osobne si myslí, že by mala byť predtým 
vyhlásená obchodná verejná súťaž. V prípade, že by sa rozhodlo o vyhlásení súťaže, tak by 
bolo neférové vypočuť si ponuku spoločnosti Svet zdravia, potom vyhlásiť súťaž, čím by 
podľa neho boli znevýhodnení ostatní uchádzači. Preto navrhol, aby sa v najbližšej dobe 
vyhlásila obchodná verejná súťaž o prevzatie nemocnice a v rámci tejto súťaže bude mať 
možnosť Svet zdravia odprezentovať ponuku.  
Primátor mesta – uviedol, že nie je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž a tiež závisí od 
poslancov ako sa vyjadria k ponuke spoločnosti Svet zdravia. 
JUDr. Ing. Cimrák – informoval, že piatok bude pracovné stretnutie s generálnym 
riaditeľom spoločnosti Svet zdravia preto, aby sa predstavila konkrétna ponuka, poslanci si 
budú môcť dať svoje požiadavky a výstup zo stretnutia bude predložený na prerokovanie do 
Mestského zastupiteľstva. Ďalej uviedol, že  stretnutie bolo zvolané na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva, ktorým bol poverený, aby vyvolal rokovanie s uvedenou 
spoločnosťou. Dodal, že na poslednom stretnutí sa takto dohodli a bolo by neslušné neprísť si 
vypočuť ponuku a v konečnom štádiu je na poslancoch, či príjmu alebo nepríjmu ponuku od 
spoločnosti Svet zdravia. 
Poslanec Petrovič- poukázal na to, či je vhodné, aby tí, ktorí sú spoluzodpovední za 
vytunelovanie nemocnice rozhodovali o tom, čo bude s nemocnicou ďalej. 
Poslanec Hollý – uviedol, že je potrebné nemocnicu riešiť, pretože mesto nemá peniaze na je 
prevádzku. Zároveň sa ospravedlnil, že sa nebude môcť zúčastniť stretnutia a požiadal 
o zaslanie materiálov. 
Poslanec Rumanko – vyjadril prekvapenie k menovaniu riaditeľov mestských podnikov 
v bode rôzne. Poukázal na to, že keď sa odvolával riaditeľ Záhradníckych služieb pán 
Tomajko, tak jeho odvolanie bolo v programe rokovania zastupiteľstva. Myslí si, že 
menovanie riaditeľov malo byť v programe zastupiteľstva a tiež si myslí, že niektorí by si 
zaslúžili byť menovaný do funkcie riaditeľov. Tiež poukázal na bývalého riaditeľa nemocnice 
pána Grujbára, ktorého primátor mesta dosadil do tejto funkcie. 
Poslanec Hollý – uviedol, že pred pár dňami boli do schránok hádzané dvojstránkové noviny 
ohľadne spracovania plastov, v ktorom bolo písané, že aké je to ekologické a že poslanci 
o tom vedeli. V článku sa konateľ spoločnosti odvoláva na to, že primátor schválil spaľovňu 
na štiepku. Uviedol, že spaľovaním plastov z Talianska môže dochádzať k vypúšťaniu 
rôznych kysličníkov uhlíka, dusíka a podobných škodlivín do ovzdušia, ktoré sú 
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karcinogénne. Poznamenal, že pokiaľ je to také ekonomicky výhodné, ako to prezentujú, tak 
by doporučoval tejto firme nech si spaľovňu urobí v Taliansku a nemusí plasty dovážať na 
Slovensko. 
Primátor mesta – súhlasil s názorom poslanca Hollého. 
 
K bodu  41/ 
Diskusia 

 
Primátor mesta – požiadal poslancov, o prípadné príspevky. 
 
Poslanec Rumanko – poďakoval poverenému riaditeľovi Technických služieb mesta, pánovi 
Vargovi za zrealizovanie rozšírenia chodníka pri bytovom dome Brezová č. 2-6. 
 
K bodu 42/ 
Interpelácie poslancov  
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, že ak majú nejaké interpelácie, aby ich predniesli. 
 
Poslanec Lisý – požiadal o informáciu, kto povolil výstavbu garáže na ulici Hviezdoslavova, 
smerom od Továrenskej po Hviezdoslavovu. Uviedol, že garáž je postavená na verejnej 
zeleni, rozlohou je širšia a má železo betónový základ. Spýtal sa, že kto dal stavebné 
povolenie na výstavbu tejto garáže.  
Primátor mesta – odpovedal, že to bude preverené stavebným úradom a bude mu podané 
vysvetlenie. 
 
Poslanec Rumanko – interpeloval primátora a Bc. Nociara  

- Navrhol, aby sa prešli rokovania v jednom mesiaci v spolupráci s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva a so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 
ohľadne zabezpečenia pitnej vody na Martinský breh. 

- Ďalej sa vyjadril k projektu „Ďalšie vzdelávanie – cesta zlepšenia kvality života 
seniorov“, kde je v individuálnej výročnej správe mesta uvedená suma 90.641 EUR 
a v programe sociálne služby je uvedené, že Mesto Zlaté Moravce v zmysle 
uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento projekt 
nevyčerpalo do 6 mesiacov 50 % zálohovej platby, ktorá bola vo výške 36 000 EUR 
poskytnutá Agentúrou školstva, vedy, výskumu. Ďalej je tu návratka vo výške 10 289 
EUR a za zdroj 1 210 EUR. Opýtal sa, či to bude doplácané z projektu Ďalšie 
vzdelávanie, ktorá je uvedená v individuálnej výročnej správe. Ďalej informoval, že 
zasielal na pána primátora interpeláciu, aby mu zabezpečil materiály týkajúce sa firmy 
Alexander Consulting s.r.o.. Požiadal, aby v zmysle predmetov zákaziek mu bol 
predložený materiál grafické spracovanie a tlač publikácie  projekt vo výške 8 730 
EUR, kurz pre komunikačné zručnosti pre projekt vo výške 5 400 EUR, účastnícke 
zoznamy s podpismi účastníkov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania,  spotrebný tovar 
a projektový materiál, školiaci materiál a potreby pre projekt vo výške 5 250, 90 EUR. 
Požiadal o zdokladovanie, na čo boli vynaložené tieto finančné prostriedky do zajtra. 

 
Ing. Košút – vysvetlil, že hoci bola podpísaná zmluva, väčšia časť projektov nebola ešte 
dodaná. Čo sa týka publikácií  vysvetlil, že ide o publikáciu ku každému študijnému modulu. 
Informoval, že od firmy Alexander Consulting s.r.o. je dodaný spotrebný a prevádzkový 
materiál. Informoval, že v súčasnosti máme akceptovaných riadiacich 
a sprostredkovateľských orgánov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre 
štrukturálne fondy EÚ verejné obstarávania. Obrátil sa na poslanca Rumanka a ostatných 
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poslancov, že keby mali záujem o bližšie nahliadnutie k jednotlivým materiálom, môžu sa na 
neho obrátiť.   
Bc. Nociar – informoval, že na základe iniciatívy primátora mesta bolo zvolaných desiatky 
rokovaní so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou ohľadne doriešenia vodovodu 
v časti Martinský breh. Informoval, že na Martinskom brehu vlastnil pozemok vyše 27 rokov 
a veľa rokov bojoval za dotiahnutie vody. Pri predaji vinohradu upozorňoval pani na 
skutočnosť, že pokiaľ bude táto lokalita v extraviláne, nepostaví tam rodinný dom na základe 
stavebného povolenia. Zdôraznil, že pani tam postavila dva viničné domčeky. Prisľúbil, že 
zabezpečí rokovanie so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou aj za účasti poslanca 
Rumanka. Vedenie mesta sa snaží vyhovieť v tejto veci občanom. Uviedol, že sa začal proces 
schvaľovania nového územného plánu mesta a pokiaľ táto lokalita nebude územím intravilánu 
mesta nie je možné nejakým spôsobom tam dotiahnuť sieť. Podľa posledných informácií by 
mohli začať s investičnou akciou koncom leta 2014. 
Poslanec Rumanko – uviedol, že túto problematiku dobre pozná a spýtal sa, že ako je to 
možné, že s prípojkou vody sa išlo len do lokality, kde býva bývalá primátorka a opačným 
smerom nebola dotiahnutá voda. 
Bc. Nociar – vysvetlil, že na obidvoch stranách pred Martinským brehom je dotiahnutý 
vodovod.  
 
Poslankyňa Vicianová – interpelovala primátora mesta:  

- Uviedla, že ju poprosili občania, či nemôže mesto poskytnúť zdarma alebo za 1 EUR 
ročne verejné priestranstvá v centre mesta pre auto s transparentmi, ktoré informuje 
ľudí o spaľovni 

- Chcela predniesť požiadavku občanov, ktorí sa pýtajú, v akej oblasti bude podnikať 
ukrajinský investor, s ktorým mesto rokovalo. Ľudí zaujíma, či jeho činnosť nebude 
mať negatívny vplyv životné prostredie v meste a okolí.  

Na uvedenú interpeláciu odpovedal primátor v bode vystúpenie občanov. 
 
Poslanec Petrovič – interpeloval povereného riaditeľa Technických služieb pána Vargu 

- požiadal o opravu ciest na ulici Hollého a Čajkovského  
- opýtal sa, čo je s výstavbou okružnej križovatky 

Primátor mesta – informoval, že v priebehu 4 -5 dní sa začne s výstavbou okružnej 
križovatky, križovatka bude čiastočne uzavretá, budú sa odstraňovať ostrovčeky a semafory 
a v priebehu 3 týždňov bude križovatka dokončená. 
 
Poslanec Petrovič – sa opýtal povereného riaditeľa Technických služieb, či nie je ohrozená 
prevádzka Zimného štadióna. 
Ďalej sa opýtal, že ako je možné, že pozemok, ktorý sa odpredával na tenisové kurty, tak dve 
parcely sú odpredané, či vlastník o tom neinformoval mesto. Navrhol nejakým spôsobom 
napadnúť zmluvu a v prípade porušenia si nárokovať odkúpenie toho, čo zostalo. Požiadal 
písomne informovať, či bolo požiadané o odpredanie týchto dvoch parciel  a čo plánuje mesto 
s tým urobiť. 
Primátor mesta – odpovedal, že Zimný štadión bude otvorený. Ďalej uviedol, že čo sa týka 
odpredaju parciel, o ktorých hovoril poslanec Petrovič, to počuje prvý krát a preto to prešetrí. 
 
Branislav Varga – odpovedal poslancovi Petrovičovi, že Technické služby mesta budú 
asfaltovať ulice Hollého a Čajkovského. Ďalej informoval, že počas dnešného zastupiteľstva 
mal stretnutie so zástupcom spoločnosti Ardis, pánom Podhradským, ktorý mu potvrdil, že 
v priebehu pár dní by sa malo začať výstavbou okružnej križovatky. Informoval, že 
asfaltovanie križovatky budú robiť Cesty Nitra a koordináciu križovatky bude zabezpečovať 
firma Vion.  
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Poslanec Hollý – upozornil, že pri uzavretí okružnej križovatky, nebolo dobre vyznačené 
presmerovanie dopravy a tiež bol svedkom dopravnej kolízie. Požiadal, aby bolo pri uzavretí 
križovatky zabezpečené správne vyznačenie presmerovania dopravy.  
Primátor mesta – uviedol, že vie o tom, riešil to s pánom Hudákom a s pánom Vrbanom. 
Ubezpečil, že dopravné značenie bude zabezpečené tak, aby nedochádzalo k zmätkom v 
doprave. 
 
Poslanec Tonkovič – informoval, že ho občania požiadali o pokosenie bývalého futbalového 
ihriska v Chyzerovciach, ktoré je zarastené vysokou trávou. Uviedol, že v minulosti ihrisko 
udržiavali Technické služby, ktoré však v súčasnosti nemajú na to technické vybavenie. 
Požiadal primátora mesta, aby sa našlo nejaké riešenie a ihrisko sa dalo do poriadku. 
Opätovne upozornil na opravu cesty na ulici Družstevnej, ktorá je  v havarijnom stave. 
Primátor mesta – prisľúbil, že pokosenie dohodne s majiteľmi družstva a tiež zabezpečí 
opravenie cesty. 
   
 
K bodu 43/ 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
 
Poslanec Madola – uviedol, že návrhová komisia konštatuje, že  poslanci na dnešnom 35. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.06.2014 hlasovali o uzneseniach, ktoré 
boli premietané a schvaľované podľa platného rokovacieho poriadku.  
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Uznesenie č. 774/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
určenie zapisovateľky a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že  Brigita Rajnohová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 35. zasadnutí MZ konaného 
dňa 25.06.2014 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 775/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a p. poslanca Ľudovíta Chládeka 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 776/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na voľbu návrhovej komisie  
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ivana Madolu 
za členov: p. poslanca Jozefa Tonkoviča a p. poslankyňu Eriku Babockú 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
  
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 777/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie programu zasadnutia   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
program zasadnutia 35. MZ 
s ch v a ľ u j e  
program zasadnutia 35. MZ s nasledujúcimi zmenami: 
- Návrh poslanca Rumanka na zaradenie bodu č. 10 - Informácia o jednostrannom započítaní 
vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, 
Zlaté Moravce 
- Návrh poslanca Rumanka na zaradenie bodu č. 11 - Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR 
mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2014 pre Stella DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, 
a prevzatie kľúčov od budovy 
- Návrh poslanca Chládeka na zaradenie bodu vystúpenia občanov ako bod č. 10 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                  prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 778/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. 
Moravce a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce 
a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce a to podľa § 580 Občianskeho 
zákonníka vo výške 16 596,95 EUR, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
informáciu o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zl. Moravce 
a Stella DSS n.o., ul. Bernolákova 22, Zlaté Moravce a to podľa § 580 Občianskeho 
zákonníka vo výške 16 596,95 EUR, ktoré tvorí prílohu k uzneseniu 

 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 
 
                                                                                                  Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                    Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 779/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella 
DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella 
DSS n.o. ul. Bernolákova 22, Zl. Moravce 
s ch v a ľ u j e  
zníženie nájomného na 1 EUR mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre Stella DSS n.o. ul. 
Bernolákova 22, Zl. Moravce 
u k l a d á  
Mestu Zlaté Moravce protokolárne odovzdať budovu na ul. Bernolákovej 22, Zlaté Moravce 
spoločnosti Stella DSS n.o. do 01.07.2014 

 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 780/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 
b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce  
c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce   
b e r i e   n a   v e d o m i e 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce  
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce  
s ch v a ľ u j e  
1. hospodárenie príspevkovej organizácie  Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca 

DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 s výhradami 
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 463,35 € bude použitý na úhradu 

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

545.982,72€ bude vysporiadaná nasledovne: 
 zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 463,35 € 
 zostatok vo výške 545.519,37€ bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 
 
u k l a d á  
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
T (termín kontroly):  do 30.9.2014 
K: MsZ 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 781/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2013 

b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce  

c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 v Mestskom stredisku kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce  

d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce  

b e r i e   n a   v e d o m i e 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Mestskom stredisku kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce  
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 

Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce  
s ch v a ľ u j e  

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce za rok 2013 s výhradami 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce nasledovne: 

výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -31.697,25€ 
bude vysporiadaná nasledovne: 
 z rezervného fondu vo výške 18.425,63€, 
 zostatok vo výške 13.271,62€ bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia.  
u k l a d á  
štatutárovi organizácie odstrániť nedostatky v účtovníctve a v evidencii majetku v zmysle 
zistení auditu účtovnej závierky príspevkovej organizácie  
T (termín kontroly): do 30.9.2014 
K: informáciu o splnení predložiť MsZ 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 782/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m. p. za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik za rok 2013 

b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik  

c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 v Službyte Zlaté Moravce, mestský podnik 

d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik   

b e r i e   n a   v e d o m i e 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v mestskom podniku Službyt Zlaté Moravce 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Službyt 

Zlaté Moravce, mestský podnik  
s ch v a ľ u j e  
1. hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik              

za rok 2013 s výhradami 
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce, mestský podnik nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4.955,42€ bude použitý 

nasledovne: 
b) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 379,13€ 
c) prídel do rezervného fondu vo výške 4.576,29€ 

b)   výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 379,13€ 
bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.  

 
u k l a d á  
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
T (termín kontroly):  do 30.9.2014 
K: MsZ 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 783/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 

b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p.  

c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 v Technických službách mesta Zlaté Moravce, m. p.  

d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p.  

b e r i e   n a   v e d o m i e 
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Technických službách mesta Zlaté Moravce, m. p. 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky Technické 

služby mesta Zlaté Moravce, m. p.   
s ch v a ľ u j e  

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 
za rok 2013 s výhradami 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. nasledovne: 

a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 132.886,70 € bude použitý 
nasledovne: 
 na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 19.349,00€ 
 prídel do rezervného fondu vo výške 113.537,70€ 

b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
19.349,00€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.  

 
u k l a d á  
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
T (termín kontroly):  do 30.9.2014 
K: MsZ 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 784/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 

b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  

c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2013 v Záhradníckych službách mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  

d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.  

b e r i e   n a   v e d o m i e  
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Záhradníckych službách mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.  
s ch v a ľ u j e  

1. hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik za rok 2013 s výhradami 

2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne: 

a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 21.524,66 € bude použitý 
nasledovne: 
 na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 18.716,52€ 
 prídel do rezervného fondu vo výške 2.808,14€ 

a. výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
18.716,52€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.  

 
u k l a d á  
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
T (termín kontroly):  do 30.9.2014 
K: MsZ 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 785/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2013 
c) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2013 
d) návrh na prídel do Rezervného fondu mesta 
e) návrh na prídel do Účelového fondu mesta 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2013 
b) Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky za rok 2013 
s ch v a ľ u j e 
a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 bez výhrad 
b) prídel do Rezervného fondu vo výške 104.963,87 € 
c) prídel do Účelového fondu mesta (získaný z poplatku za uloženie odpadu) vo výške 

106.099,04 €  
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 786/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh  Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
b) Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 

Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Dodatok správy audítora o overení súladu  individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013 
s ch v a ľ u j e  
Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 787/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce 

b) návrh na použitie rezervného fondu mesta 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o plnení Uznesenia MsZ č. 756/2014 zo dňa 24.4.2014 
s ch v a ľ u j e 

a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu 

b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 100.000 eur na úhradu záväzkov po lehote 
splatnosti viac ako 60 dní pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté 
Moravce 

c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 



Uznesenie č. 788/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia MsZ 
č. 756/2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia MsZ č. 
756/2014 
s c h v a ľ u j e 

a) zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce s účelovým určením na financovanie úhrady 
záväzkov po lehote splatnosti  

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 789/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 
9/2014    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014 
s ch v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 790/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR  
s ch v a ľ u j e   

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 32.033,50 € 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 

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

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 791/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na prevzatie kontokorentného úveru 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh  na prevzatie kontokorentného úveru 
b) návrh na prijatie kontokorentného úveru vo výške 170.000 Eur na vyrovnanie 

časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu 
c) návrh na zabezpečenie úveru 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prevzatiu kontokorentného úveru vo výške 
170.000Eur 
s ch v a ľ u j e 

a) prijatie kontokorentného úveru formou debetného limitu na bežnom účte vo výške 
170.000 Eur na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 
rozpočtu v zmysle predloženej indikatívnej ponuky 

b) zabezpečenie úveru vlastnou bianko zmenkou mesta 
 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 792/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 6/2014 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  
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 793/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000 Eur 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur a jej 
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 36 825,04 eur vedenej voči dlžníkovi Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 18047343, 
vzniknutej v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej 
ulici v Zlatých Moravciach.  
s ch v a ľ u j e 
trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur a jej odpísanie 
z účtovníctva mesta v celkovej výške 36 825,04 eur, vedenej voči dlžníkovi Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 18047343, 
vzniknutej v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej 
ulici v Zlatých Moravciach.      
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 
 
                                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                   primátor mesta 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Roman Šíra 
                                                                                 prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 794/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
z v e r u j e  
do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, IČO: 
587168,  nasledovný majetok mesta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 07. 2014: 
Šmykom riadený nakladač Bobcat, model S530, s lopatou bez zubov š = 1730 mm, výrobné 
číslo: VIN: AZN711973, č. motora 7DW5322 s: 

- obstarávacou cenou 47 700,00 eur,  
- oprávkami k 30. 06. 2014 vo výške 1 989,00 eur  
- zostatkovou cenou k 30. 06. 2014 vo výške 45 711,00 eur 

 
 
V Zlatých Moravciach 25.06.2014 
 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 

 
Mgr. Roman Šíra 
   prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 795/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh žiadosti na spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 
2014 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov 
v centrálnej zóne Mesta Zlaté Moravce“  vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov 
na realizáciu projektu 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh žiadosti na spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 2014 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne 
Mesta Zlaté Moravce“  vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov na realizáciu 
projektu. 
s ch v a ľ u j e  
spolufinancovanie Mesta Zlaté Moravce v rámci výzvy č. IV. PPZ 2014  o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v centrálnej zóne Mesta Zlaté 
Moravce“ vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu. 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 796/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 a návrh 
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
1/ Informáciu o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 
2/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informáciu o plnení Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 
s ch v a ľ u j e  
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 797/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce –  mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za 
majerom pre: MUDr. Miroslava Jelínka a spol. v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.    
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na 
Nábreží za majerom pre  

a) MUDr. Miroslava Jelínka a manž. Mgr. Gabrielu Jelínkovú  o odpredaj pozemku v k. ú. 
Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 1960/67 o výmere 6 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2702 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7474, 

b) Tibora Biringera o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 
1960/61 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2704 
zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7864, 

c) Mgr. Helenu Môcikovú  o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“ 
číslo 2457/56 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 
2708 zapísanú v celosti v jej liste vlastníctva č. 4249, 

d) Ivana Solčianskeho o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 
2457/57 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 
zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866, 

e) Karola Vaškovitsa a manž. Editu Vaškovitsovú o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté 
Moravce parcely registra „C“ číslo 2457/58 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2718 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7868, 

f) Jaroslavu Palovčíkovú a manž. Radoslava Palovčíka o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté 
Moravce parcely registra „C“ číslo 2457/59 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2719 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7869, 

g) Ivana Solčianskeho o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 
2457/60 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 
zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866, 

h) Štefana Mazanku a manž. Emíliu Mazankovú o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce 
parcely registra „C“ číslo 2457/61 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom majú 
postavenú garáž súpisné číslo 2721 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7865, 

i) Karola Szántó a manž. Helena Szántovú o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce 
parcely registra „C“ číslo 2457/62 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom majú 
postavenú garáž súpisné číslo 2722 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 4759, 

j) Jaroslava Sekretára a manž. Zdenku Sekretárovú o odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté 
Moravce parcely registra „C“ číslo 1960/62 o výmere 18 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2726 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7867, 
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v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo 
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti),  
 
p r e  r o k o v a l o   
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov pod garážami prednostne 
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého 
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 
 
s ch v a ľ u j e  
prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom pre  

a) MUDr. Miroslava Jelínka a manž. Mgr. Gabrielu Jelínkovú  odpredaj pozemku v k. ú. 
Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 1960/67 o výmere 6 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2702 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7474, 

b) Tibora Biringera odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 
1960/61 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2704 
zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7864, 

c) Mgr. Helenu Môcikovú  odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 
2457/56 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2708 
zapísanú v celosti v jej liste vlastníctva č. 4249, 

d) Ivana Solčianskeho odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 
2457/57 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 
zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866, 

e) Karola Vaškovitsa a manž. Editu Vaškovitsovú odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce 
parcely registra „C“ číslo 2457/58 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom majú 
postavenú garáž súpisné číslo 2718 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7868, 

f) Jaroslavu Palovčíkovú a manž. Radoslava Palovčíka odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté 
Moravce parcely registra „C“ číslo 2457/59 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2719 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7869, 

g) Ivana Solčianskeho odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „C“ číslo 
2457/60 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2714 
zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7866, 

h) Štefana Mazanku a manž. Emíliu Mazankovú odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce 
parcely registra „C“ číslo 2457/61 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom majú 
postavenú garáž súpisné číslo 2721 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7865, 

i) Karola Szántó a manž. Helena Szántovú odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely 
registra „C“ číslo 2457/62 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom majú postavenú garáž 
súpisné číslo 2722 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 4759, 

j) Jaroslava Sekretára a manž. Zdenku Sekretárovú odpredaj pozemku v k. ú. Zlaté 
Moravce parcely registra „C“ číslo 1960/62 o výmere 18 m2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, na ktorom 
majú postavenú garáž súpisné číslo 2726 zapísanú v celosti v ich liste vlastníctva č. 7867, 
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a to spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami 
garáží vo vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti),  
s ch v a ľ u j e  
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov pod garážami prednostne 
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého 
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia, 
 
 
V Zlatých Moravciach  dňa  25. 06. 2014 
 
                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                         primátor mesta 
 
 
 

          Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                          prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 798/2014  

z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2014 

 
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom pozemku 
parcely KN registra „E“ číslo 1797 o výmere 104 m2 v k. ú. Zlaté Moravce (podiel ½-
ina),  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku 
parcely KN registra „E“ číslo 1797 o výmere 104 m2, v kultúre orná pôda, 
v spoluvlastníckom podiele ½-ina zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 
5737, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej podľa znaleckého posudku číslo 31/2014 zo dňa 24.03.2014, t. j. za cenu  13,- eur 
za 1 m2, pre JUDr. Františka Filipa, podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 s ch v a ľ u j e  
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku parcely KN registra „E“ 
číslo 1797 o výmere 104 m2, v kultúre orná pôda, v spoluvlastníckom podiele ½-ina 
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 5737, priamym predajom najmenej za 
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku číslo 
31/2014 zo dňa 24.03.2014, t. j. za cenu 13,- eur za 1 m2, pre JUDr. Františka Filipa, 
podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
  

 
V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 
 
 
                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                         primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                       Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                        prednosta MsÚ  
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Uznesenie č. 799/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 

 
Návrh  na  schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
časť parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 40 m2 , pre Ivana Solčianskeho  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 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na  schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  -  časti  pozemku parcely KN registra „C“ číslo parcely 1100/100 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 383  m², podľa priloženej 
situácie sa jedná o pozemok o výmere cca 40 m2 druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach 
pred stavbami a pozemkami žiadateľa,   
 pre  Ivana Solčianskeho  
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za podmienky, že žiadateľ si dá vypracovať na predmetný pozemok geometrický 
plán 
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 50,- €/m2.    
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
-  pozemok sa nachádza pred stavbami a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a nakoľko tento 
pozemok vydláždil na vlastné náklady a je to pozemok mimo verejného chodníka,  
-  pozemok malej výmery. 
 
p r e r o k o v a l o 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 
s ch v a ľ u j e  
spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  
časti  pozemku parcely KN registra „C“ číslo parcely 1100/100 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 383  m², podľa priloženej situácie sa jedná 
o pozemok o výmere cca 40 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa 
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach pred stavbami a 
pozemkami žiadateľa,   
 pre  Ivana Solčianskeho   
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za podmienky, že žiadateľ si dá vypracovať na predmetný pozemok geometrický 
plán 
 za kúpnopredajnú cenu 50,- €/m2.    
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
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-  pozemok sa nachádza pred stavbami a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a nakoľko tento 
pozemok vydláždil na vlastné náklady a je to pozemok mimo verejného chodníka,  
-  pozemok malej výmery. 
 

s ch v a ľ u j e  
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 

 
 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 
 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

 
 

                                                                                              Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 800/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 

 
Návrh  na  schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
časť parcely registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 20 m2  a parcelu registra „C“ číslo 
1100/101 o výmere 103 m2  pre Ivana Solčianskeho a COOP Jednotu Nitra, SD  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 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh  na  schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  -  časti  pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1100/100 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 383  m², podľa priloženej 
situácie sa jedná o pozemok o výmere cca 20 m2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach medzi budovami žiadateľov a  pozemku parcely 
KN registra „C“ číslo 1100/101 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 103  m², 
ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na ulici E. M. Šoltésovej v Zlatých Moravciach za 
budovami žiadateľov,   
 pre  Ivana Solčianskeho a pre COOP Jednotu Nitra, SD so sídlom Štefánikova 54, 
949 01 Nitra, IČO: 00 168 874, zastúpenú predsedom predstavenstva a podpredsedom 
alebo členom predstavenstva, každému v spoluvlastníckom podiele jedna ½-ina  
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na časť pozemku z parcely 
registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 20 m2 geometrický plán 
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2.    
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- susediace pozemky využívané prakticky len spoločne žiadateľmi ako zásobovacie 
komunikácie ku svojim budovám, o ktoré sa budú ako vlastníci oveľa lepšie starať,  
-  pozemky malej výmery. 
 
p r e r o k o v a l o   
 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 
s ch v a ľ u j e 
 

spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  
časti  pozemku parcely KN registra „C“ číslo 1100/100 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 383  m², podľa priloženej situácie sa jedná o pozemok 
o výmere cca 20 m2 , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Továrenskej ulici v Zlatých 
Moravciach medzi budovami žiadateľov a  pozemku parcely KN registra „C“ číslo 
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1100/101 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 103  m², ktorý sa nachádza v k. 
ú. Zlaté Moravce na ulici E. M. Šoltésovej v Zlatých Moravciach za budovami žiadateľov,   
 pre  Ivana Solčianskeho a pre COOP Jednotu Nitra, SD so sídlom Štefánikova 54, 
949 01 Nitra, IČO. 00 168 874, zastúpenú predsedom predstavenstva a podpredsedom 
alebo členom predstavenstva, každému v spoluvlastníckom podiele jedna ½-ina  
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na časť pozemku z parcely 
registra „C“ číslo 1100/100 o výmere cca 20 m2 geometrický plán 
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2.    
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
- susediace pozemky využívané prakticky len spoločne žiadateľmi ako zásobovacie 
komunikácie ku svojim budovám, o ktoré sa budú ako vlastníci oveľa lepšie starať,  
-  pozemky malej výmery. 
 

s ch v a ľ u j e 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 

 
 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 
 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

 
 
 

                                                                                              Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 801/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 

 
návrh  na  schválenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2, pre  
spoločnosť  BenátCentrum, spol. s r.o., IČO:  36 518 212,  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 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh na schválenie spôsobu prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5417 – časť 
parcely registra „E“ číslo 5574, druh pozemku: orná pôda;  celková výmera: 7273  m² pre 
spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   Ing. Jánom 
Štrbom,  sídlo:  Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:   36 518 212, (zaregistrovanú  
v  OR  OS  Nitra,   Oddiel:  Sro,   Vložka  č.: 10020/N). Pozemok sa nachádza v bývalom 
areáli Školského majetku na Ulici SNP v Zlatých Moravciach, kde spoločnosť vlastní stavby. 
Jedná sa o odkúpenie nasledovných dielov podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou 
odbornou kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom 
Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014: 
diel č. 2 o výmere 643 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/26 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa  
diel č. 3 o výmere 472 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/25 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 4 o výmere 3079 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C“ č. 15574/27 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 5 o výmere 82 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/4 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 6 o výmere 847 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/3 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa  
diel č. 8 o výmere 16 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/29 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 9 o výmere 929 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C“ č. 15574/66 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 10 o výmere 7 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/48 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
uvedené pozemky po cene 7,- €/m2  (čo pri celkovej výmere 6075 m2 predstavuje sumu 
42.525,-€). 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými 
stavbami tvoriace dvor.  
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p r e r o k o v a l o 
 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 
s ch v a ľ u j e 
 
spôsob prevodu pozemku - vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísaného v k. ú. Zlaté 
Moravce na LV č. 5417 – časť parcely registra „E“ číslo 5574, druh pozemku: orná pôda;  
celková výmera: 7273  m² podľa GP č. 7/2014 vyhotoveného Geodetickou odbornou 
kanceláriou Tibor Drienovský dňa 12. 02. 2014 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce 
katastrálnym odborom dňa 21. 02. 2014 nasledovne: 
diel č. 2 o výmere 643 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/26 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa  
diel č. 3 o výmere 472 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/25 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 4 o výmere 3079 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C“ č. 15574/27 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 5 o výmere 82 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/4 druh pozemku 
zastavaná plocha, pod časťou stavby žiadateľa 
diel č. 6 o výmere 847 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/3 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa  
diel č. 8 o výmere 16 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/29 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
diel č. 9 o výmere 929 m2, ktorý tvorí pozemok časť parcely registra „C“ č. 15574/66 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod časťou dvora žiadateľa 
diel č. 10 o výmere 7 m2, ktorý tvorí pozemok parcelu registra „C“ č. 15574/48 druh 
pozemku zastavaná plocha, pod stavbou žiadateľa 
uvedené pozemky po cene 7,- €/m2  (čo pri celkovej výmere 6075 m2 predstavuje sumu 
42.525,-€)  
 
 pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   Ing. 

Jánom Štrbom,  sídlo:  Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:   36 518 212, 
(zaregistrovanú  v  OR  OS  Nitra,   Oddiel:  Sro,   Vložka  č.: 10020/N) 

 
 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 na odpredaj pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- časť pozemkov sa nachádza v oplotenom areáli pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 
BenátCentrum, spol. s r.o. a časť pozemkov je priľahlých k pozemkom pod uvedenými 
stavbami tvoriace dvor.  
 
 
 

s ch v a ľ u j e  
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použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 

 
 

V Zlatých Moravciach dňa 25. 06. 2014 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

 
 

                     Mgr. Roman Šíra 
    prednosta MsÚ    
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Uznesenie č. 802/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 
Návrh  na  schválenie spôsobu prevodu pozemku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – 
časť parcely registra „E“ číslo 5634 o výmere cca 65 m2 , pre Milana Nému a manž. 
Emíliu Némovú  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 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh  na  schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 5417)  -  časti  pozemku parcely KN registra „E“ číslo parcely 5634 druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3795  m², podľa priloženej situácie o výmere 
cca 65 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na 
Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pred pozemkom žiadateľov,   
 pre  Milana Nému a manž. Emíliu Némovú   
 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov  
 za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na predmetný pozemok 
geometrický plán 
 za navrhnutú kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2.    
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
-  pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne 
vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite,  
-  pozemok malej výmery. 
 
p r e r o k o v a l o 
 
 použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 
s ch v a ľ u j e  
 
 

spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417)  -  
časti  pozemku parcely KN registra „E“ číslo parcely 5634 druh pozemku ostatné plochy 
o celkovej výmere 3795  m², podľa priloženej situácie o výmere cca 65 m2 druh pozemku 
ostatné plochy, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce na Robotníckej ulici v Zlatých 
Moravciach pred pozemkom žiadateľov,   
 pre  Milana Nému a manž. Emíliu Némovú   
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 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov  
 za podmienky, že žiadatelia si dajú vypracovať na predmetný pozemok 
geometrický plán 
 za kúpnopredajnú cenu 20,- €/m2.    
 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
-  pozemok sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, pričom sa súčasne 
vyrovná uličná čiara vlastníctiev v tejto lokalite,  
-  pozemok malej výmery. 
 

s ch v a ľ u j e  
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prednostne použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod 
existujúcou skládkou tuhého komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 
 
 

                                                            
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

 
 

                                                                                              Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 803/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 

 
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na 
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Hudecovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.    

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na 
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre: Máriu Hudecovú do jej výlučného 
vlastníctva – a to pozemok, zapísaný v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 3453, parcelu 
registra „C“ číslo 1100/187 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na 
ktorom má menovaná postavenú garáž súpisné číslo 2658 zapísanú v celosti v jej liste 
vlastníctva č. 7875, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou 
garáže vo vlastníctve žiadateľa (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €,  
  
p r e r o k o v a l o   
 
použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku pod garážou prednostne 
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého 
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd.  
 
s ch v a ľ u j e  
 
prevod nehnuteľnosti zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV 
č. 3453 -  pozemku parcely registra „C“ číslo 1100/187 o výmere 20 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza   v lokalite  na Hviezdoslavovej ulici v   
Zlatých Moravciach, na   ktorom   sa    nachádza stavba garáže  so súpisným číslom  2658 
zapísaná v celosti na liste vlastníctva žiadateľky č. 7875 - pre: Máriu Hudecovú a to 
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov → prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný celok so 
stavbou,   za cenu 8,30 €/m2 (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), t.j. za sumu 166,00 €,    
 
s ch v a ľ u j e  
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použitie prijatých finančných prostriedkov za odpredaj pozemku pod garážou prednostne 
použiť na uhradenie nárokov vlastníkov pozemkov pod existujúcou skládkou tuhého 
komunálneho odpadu formou mimosúdnych dohôd,  
 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 
 
V Zlatých Moravciach  dňa  25. 06. 2014 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                         primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                           Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                            prednosta MsÚ
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Uznesenie č. 804/2014  

z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2014 

________________________________________________________________________
___ 
Návrh na  schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta   
Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach - 
stavba   súpisné  číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č. parcely  
1825/1,   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   
obcí  v znení neskorších predpisov. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
a)  Návrh  na  schválenie   spôsobu   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku   
Mesta   Zlaté    Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  -  schválenie  zámeru previesť  
nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach  -  stavbu 
súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra „C“ 
číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, 
administratívne a výrobné priestory  a pozemky parcelu KN registra „C“ číslo 1825/2 
o výmere  365  m² , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pod stavbou a 
parcelu KN registra „C“ číslo 1825/1 o výmere  1334 m² ,druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria na ktorom sa nachádza spevnený dvor,  všetky nehnuteľnosti  
zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 
spôsobom  podľa    § 9a   ods. 1 písm. a)      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže 
b)  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo 
vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) 
postavenú na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom 
neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory  a pozemkov 
parcely KN registra „C“ číslo 1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 
m2 nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok 
zapísaný v k. ú.  Zlaté Moravce na LV č. 3453 
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení 
neskorších predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže  -  odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) - 
„Odpredaj stavby a pozemkov  na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach“, a to  
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

 stavba súpisné   č. 460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na 
pozemku parcela  KN registra „C“ číslo  1825/2   

dlhodobo  nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
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a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej  v Zlatých 
Moravciach): 

 parcela KN registra „C“  číslo  1825/2 o výmere  365 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

 parcela KN registra „C“ číslo 1825/1 o výmere 1 334 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

a    súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.   
  
s ch v a ľ u j e  
a)  spôsob   prevodu   vlastníctva   nehnuteľného majetku   Mesta   Zlaté    Moravce  
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  -  schválenie  zámeru previesť  nehnuteľnosti nachádzajúce sa 
na Sládkovičovej ul. v Zlatých Moravciach  -  stavbu súpisné číslo 460 (orientačné 
číslo 45) postavenú na pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne 
rodinný dom neskôr bývalý sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory  
a pozemky parcelu KN registra „C“ číslo 1825/2 o výmere  365  m² , druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria pod stavbou a parcelu KN registra „C“ číslo 1825/1 
o výmere  1334 m² ,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom sa 
nachádza spevnený dvor,  všetky nehnuteľnosti  zapísané v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 
3453 
spôsobom  podľa    § 9a   ods. 1 písm. a)      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  –   na základe obchodnej verejnej súťaže 
b)  podmienky    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo vlastníctve 
Mesta   Zlaté Moravce  - stavby súpisné číslo 460 (orientačné číslo 45) postavenú na 
pozemku parcele KN registra „C“ číslo 1825/2  –  pôvodne rodinný dom neskôr bývalý 
sklad ovocia a zeleniny, administratívne a výrobné priestory  a pozemkov parcely KN 
registra „C“ číslo 1825/2 a 1825/1 o spoločnej výmere 1699 m2 nachádzajúcich sa na 
Sládkovičovej ulici č. 45 v Zlatých Moravciach, všetok majetok zapísaný v k. ú.  Zlaté 
Moravce na LV č. 3453 
v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení 
neskorších predpisov. 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže  -  odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) - 
„Odpredaj stavby a pozemkov  na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach“, a to  
stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach): 

 stavba súpisné   č. 460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na 
pozemku parcela  KN registra „C“ číslo  1825/2   

dlhodobo  nevyužívanej Mestom Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
a pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej  v Zlatých 
Moravciach): 

 parcela KN registra „C“  číslo  1825/2 o výmere  365 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

 parcela KN registra „C“ číslo 1825/1 o výmere 1 334 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

a    súťažné podmienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.  
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m e n u j e 
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom,  a to poslanec Miroslav  Záchenský (predseda komisie  
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec  Mgr.  Pavel Šepták 
 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

 zabezpečiť v termíne do 07.07.2014 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 01.08.2013 
podľa schválených súťažných podmienok 

 
komisii pre posúdenie súťažných návrhov 
 

 uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov 
najvyššiu cenu (50%) a účel využitia stavby a pozemkov (50%)  

 predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej 
verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej 
súťaže 

 
 
V Zlatých Moravciach   dňa    25.06.2014 
 
 
                              Ing.  Peter    Lednár,   CSc. 
                          primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                    Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie č. 805/2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácia o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Petra Mesároša nahrádza Jana 
Križanová. 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene sekretára Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok, kde Ing. Petra Mesároša nahrádza Jana 
Križanová. 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
                                                                                                    Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                                               prednosta MsÚ 
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K bodu 44/ 
Záver 
 
Primátor mesta – uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta 
ukončil 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
 
 
Zlaté Moravce  25.06.2014 
    
 
 
Zapísala:     
                    .............................. 
                     Brigita Rajnohová                                             
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                        
......................................................                                                                                                                       
    Ing. Peter Lednár, CSc.                                                    
          Primátor mesta                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
................................................                                  ....................................................... 
    Mgr. Pavel Šepták                                            Ľudovít Chládek                 
  Overovateľ zápisnice                                                  Overovateľ zápisnice 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


