
 
 

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

Z á p i s n i c a  
 

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
                                  
 
 
Dátum konania:  15.  decembra  2011 
 
Ospravedlnení: Ing. Peter Lisý, Ivan Madola 
 
Program: 
 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenie uznesení (mat. č.1) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

na rok 2012 (mat. č.2) 
11. Návrh na   schválenie  zámeru  previesť  byt  na  Tekovskej ulici  v  Zlatých 

Moravciach   -  byt   č. 36  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.3) 

12. Návrh na   schválenie  zámeru  previesť  byt  na  Tekovskej ulici  v  Zlatých 
Moravciach   -  byt   č. 35   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.4) 

13. Návrh  na  schválenie prevodu  bytu, ktorý sa nachádza  na  Tekovskej ul.  v  
Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027,   konkrétne: byt   č. 11      
pre   PhDr.  Katarínu  Rajnohovú, 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.5) 

14. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 3,50 m², 
nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, 
Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330  v k. ú. Zlaté Moravce   → pre obchodnú 
spoločnosť  Slovanet, a.s., z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 



ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č. 18) 

15. Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce- schválenie  
prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 m²) a na I. 
poschodí (192,60 m²)  nehnuteľnosti – budova  CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  
na  Rovňanovej ul. v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 2062  pre občianske  
združenie  MAJÁK, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c)  zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.7)  

16. Návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  – častí  parcely 
KN registra „C“, číslo parcely 4714/1   -  parcela č. 4714/74  o výmere 118 m² pre      
Jozefa     Sýkoru     a manželku,    parcela č. 4714/75  o výmere 118 m²  pre   
Annu Nociarovú  (4/6), Moniku Nociarovú (1/6) a Zuzanu Nociarovú (1/6), 
parcela č. 4714/76  o výmere 114 m² pre Ing. Pavla Klimana a Melániu  
Klimanovú,    z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.9)  

17. Návrh  na   schválenie  prevodu  majetku  Mesta Zlaté Moravce - parcela č. 
887/36 o výmere 291 m² → pre Bc. Petra Valkoviča a manželku z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  (mat. č.9)  

18. Návrh na schválenie prenájmu majetku  Mesta Zlaté Moravce parcela č. 887/37 
o výmere 215 m² → pre Bc. Petra Valkoviča a manželku  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov  (mat. č.10) 

19. Návrh  na   schválenie  prenájmu   časti   pozemku číslo parcely 2871/4  o výmere 
508 m², ktorý sa nachádza  na Továrenskej ul. v Zlatých Moravciach /pred 
zimným štadiónom/  →  pre  podnikateľa  Ing. Ivana Rubaninského, Výroba a 
predaj ovocných a okrasných drevín, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.11)  

20. Návrh na   schválenie  prenájmu  pozemku číslo  parcely 2536/1  o výmere  375 
m², na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa  a časť 
parcely KN registra „C“, číslo  parcely 2537/1 o výmere 8  m² - pozemok pod 
jestvujúcimi schodmi   →   pre  Miloša Jánošova z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (mat. č.12). 

21. Návrh  na   schválenie  prenájmu   pozemkov  parcely  KN  registra „C“, číslo  
parcely  658/8 o výmere  287 m² , číslo  parcely  658/10  o výmere  728 m²,  číslo  
parcely  658/11 o výmere  104 m²,  číslo  parcely  658/13  o výmere  5191 m² pre  
obchodnú spoločnosť FERROPLAST, spol. s r.o., z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  (mat. č.13) 

22. Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku, číslo parcely 5601 o výmere  
10 m², → pre   podnikateľa:  Jozef Oremus,  PEKÁREŇ BÁNOV /na ktorom má 
uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok/  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí 



v znení neskorších predpisov (mat. č.14) 
23. Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku číslo parcely 5602    o výmere  

13 m², ktorý sa nachádza na  Námestí Andreja Hlinku → pre   podnikateľa - Ing. 
Juraj Mikler – BYRON z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.15)   

24. Návrh  na   schválenie  prenájmu  časti pozemku číslo parcely 5601 o výmere  
11,2 m², ktorý sa nachádza na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  → pre   
podnikateľa: Ing. Roman  Geiszler, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  
§ 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.16)   

25. Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku číslo parcely 1513   o výmere  
123 m², ktorý sa nachádza na Ul. Sama Chalúpku  v Zlatých Moravciach  → pre   
podnikateľa:  Ing. Roman  Geiszler, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.17)   

26. Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku číslo parcely 3470/27 o výmere  
160 m², ktorý sa nachádza na  Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  a  
prenájom  časti pozemku číslo parcely 3470/21 o výmere  114 m², ktorý sa 
nachádza na  Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach → pre podnikateľa  Juraja 
Judina AUTOmax, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.18)    

27. Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku číslo parcely 5616 o výmere 
52,17 m², ktorý sa nachádza na  Hviezdoslavovej  ul.  v Zlatých Moravciach  → 
pre  Ing. Máriu Kesegovú ,  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods. 9  písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.19) 

28.  Návrh na schválenie prenájmu  časti pozemku číslo parcely 3470/27  o výmere 
2 212 m², prenájmu parcely číslo 3470/14 o výmere 120 m² a parcely číslo 
3470/17 o výmere 415 m², ktoré  sa nachádzajú  na  Bernolákovej ul. v Zlatých 
Moravciach  → pre obchodnú spoločnosť ANEKO SK, s.r.o., z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.20)   

29. Návrh na schválenie prenájmu  časti pozemku parcely číslo 4463 o výmere 4000 
m², ktoré  sa nachádzajú  v Zlatých Moravciach –  časť Chyzerovce za kultúrnym 
domom  → pre Kynologický klub Zlaté Moravce,  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (mat. č.21)   

30. Návrh na schválenie zámeru previesť majetok mesta Zlaté Moravce -časť  parcely 
887/2  odčlenenú GP č. 103/2011  →   pozemok parcela č. 887/39 o výmere 70 m² 
pre Rudolfa  Magušína, a manželku 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)  

31. Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce (mat. č.23) 
32. Návrh VZN č. .../2011 o dani z nehnuteľností  mesta Zlaté Moravce (mat. č.24) 



33. Návrh VZN č. .../2011 o miestnych daniach mesta Zlaté Moravce (mat. č.25) 
34. Návrh VZN č. ..../2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.26) 
35. Návrh VZN č. ..../2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce 

(mat č.27) 
36. Návrh na schválenie návrhu programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce na  rok 

2012 s výhľadom na rok 2013, 2014 (mat. č.28) 
37. Návrh na schválenie splynutia  (transformácie) mestských podnikov v zmysle 

uznesenia č.164/2011 písmena a) (mat. č.29) 
38. Návrh súťažných podmienok pre vypísanie Verejného obstarávania na 

uzatvorenie koncesnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 164/2011 písmena b) (mat. 
č.30) 

39. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – STARS s.r.o. (mat. č.31) 
40. Návrh na zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-

PKZO-K40138/11.00 Slovenský pozemkový fond (IBV – Mlynský potok Zlaté 
Moravce, I. etapa) (mat č.32) 

41. Návrh na menovanie členov redakčnej rady Tekovských novín z radov poslancov 
(mat. č.33) 

42. Zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova1, Zlaté Moravce 
(mat. č.34) 

43. Informácia o zmene sekretára komisie mládeže, školstva, kultúry a športu (mat. 
č.35) 

44. Návrh na schválenie zámeru Mesta Zlaté Moravce smerujúceho k zlepšeniu 
životných podmienok marginalizovaných komunít mesta (mat. č.36) 

45. Návrh na odvolanie náčelníka MsP z dôvodu ukončenia jeho pracovného pomeru 
dohodou (mat. č.37) 

46. Súhlas mesta so zaradením súkromnej materskej školy do siete škôl a školských 
zariadení (mat. č.38) 

47. Vystúpenia občanov 
48. Rôzne 
49. Diskusia 
50. Interpelácie poslancov 
51. Schválenie uznesenia 
52. Záver 

 
 
K bodu 1/ 
Otvorenie 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, 
ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na 11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré 
začalo 15. decembra 2011 o 15,00 h.. Ďalej privítal pána Juraja Kuruca, koordinátora pre 
oblasť bývania Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. 
Ďalej skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 



K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 
 
Primátor mesta - určil Brigitu Rajnohovú za zapisovateľku na 11. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva konanom dňa 15.12. 2011.  
 
K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. určil za overovateľov zápisnice z 11. zasadnutia 
MsZ zo dňa 15.12. 2011:  poslankyňu Mgr. Uhrinovú a poslankyňu PharmDr. Vicianovú. 
   
K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z 11. zasadnutia MsZ zo dňa 15.12. 2011 sú ospravedlnení 
poslanec Ing. Lisý a poslanec Madola. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov v rokovacej miestnosti a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.    
 
K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej  komisie. 
 
Primátor mesta  navrhol: 
a) za členov návrhovej komisie: predsedu poslankyňu Dubajovú a členov poslanca 
Galabu a poslanca Hollého 
 
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie: 
 
Za: 15 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, 
Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
Primátor mesta uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie. 
 
Primátor mesta podal pozmeňujúci návrh k bodu 45 - Návrh na odvolanie náčelníka 
mestskej polície navrhol doplniť do rokovania o tomto bode aj návrh na menovanie 
náčelníka mestskej polície. 
 
 



Primátor mesta - dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu na menovanie náčelníka 
mestskej polície: 
 
Za: 15 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, 
Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - podal pozmeňujúci návrh, aby bod č.44 - Návrh na schválenie zámeru 
Mesta Zlaté Moravce smerujúceho k zlepšeniu životných podmienok marginalizovaných 
komunít mesta bol zaradený v programe ako bod č. 10. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu: 
 
Za: 15 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, 
Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Poslanec Chládek - podal pozmeňujúci návrh doplniť za bod 10 - Reakcia poslancov na 
súčasné dianie v Meste Zlaté Moravce a doplniť za bod 41 v predloženej pozvánke - 
Návrh na novelu Štatútu Tekovských novín. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Chládeka, doplniť ako 
bod č.11 - Reakcia poslancov na súčasné dianie v Meste Zlaté Moravce: 
 
Za: 15 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, 
Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Chládeka - Návrh na 
novelu Štatútu Tekovských novín: 
 
Za: 14 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, 
Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová,  Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Petrovič) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 



Poslanec Galaba - dal pozmeňujúci návrh doplniť ako bod 12 - Potvrdenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktorého výkon bol pozastavený 
primátorom mesta Zlaté Moravce, týka sa uznesenia č. 188/201. 
 
Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 15 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, 
Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová,  Škvarenina, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Poslanec Chládek - podal procedurálny návrh, aby rokovanie Mestského zastupiteľstva 
dňa 15.12.2011 bolo obmedzené do 20:00 h. a v prípade, že sa neprerokujú všetky body 
programu navrhol pokračovanie Mestského zastupiteľstva v náhradnom termíne. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Rumanko. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v znení pozmeňujúcich návrhov: 
 
Za: 14 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, Hritz, 
Tonkovič, Uhrinová, Vicianová,  Škvarenina, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovala: 1 ( Dubajová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený program v znení pozmeňovacích 
návrhov bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o návrhu poslanca Chládeka, aby rokovanie Mestského 
zastupiteľstva dňa 15.12.2011 bolo obmedzené do 20:00 h. a v prípade, že sa neprerokujú 
všetky body programu navrhol pokračovanie Mestského zastupiteľstva v náhradnom 
termíne: 
 
Za: 13 (Chládek, Záchenský, Boršč, Šepták, Galaba, Hollý, Hritz, Tonkovič, Uhrinová, 
Vicianová,  Škvarenina, Dubajová, Rumanko) 
Proti: 1 ( Klučiar ) 
Zdržali sa: 2 ( Husár, Petrovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 



K bodu 7/ 
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
 
Primátor mesta - poprosil overovateľov 10. MsZ, aby podali stanovisko k tejto 
zápisnici. 
Poslanec Záchenský - sa vyjadril, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal. 
 
Poslanec Škvarenina sa vyjadril, že všetky skutočnosti na MsZ boli uvedené v zápisnici 
a na znak súhlasu ju podpísal. 
    
K bodu 8/ 
Kontrola plnenie uznesení 
 
Primátor mesta požiadal Bc. Mareka Horváta o podanie informácie o plnení uznesení 
z 10. MsZ. 
Bc. Horvát informoval, že na 10. MsZ konanom dňa 10.11.2011 bolo prijatých 21 
uznesení, splnených bolo 9, v riešení 11 a 1 uznesenie nebolo podpísané. 
 
K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 
 
Primátor mesta uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní MsZ  a na iné 
interpelácie bolo odpovedané písomne a požiadal poslancov Šeptáka, Galabu a Rumanka, 
aby sa v zmysle rokovacieho poriadku vyjadrili, či považujú odpovede na interpelácie za 
uspokojivé.  
Poslanec Šepták - uviedol, že odpoveď na interpeláciu od riaditeľa Mestskej nemocnice 
pána Grujbára považuje v rozpore so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Na 
základe vyžiadaného stanoviska z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  citoval, 
že výnimka podľa § 9 ods. 2 sa na riaditeľa nemocnice nevzťahuje nakoľko ako fyzická 
osoba neposkytuje zdravotnú starostlivosť. 
Poslanec Galaba – uviedol, že bol spokojný s písomnými odpoveďami na interpelácie. 
Poslanec Rumanko - uviedol, že sa nestotožňuje s odpoveďami na interpelácie. 
Poslanec Chládek - nesúhlasil s písomnou odpoveďou od riaditeľa Technických služieb 
a požiadal primátora o objasnenie záležitosti. 
Primátor mesta - uviedol, že z dôvodu nespokojnosti občanov s úpravou zelene v meste 
a v mestských častiach a z dôvodu, že Záhradnícke služby nestíhajú s úpravou zelene boli 
požiadané Technické služby o zabezpečenie služby. 
 
K bodu 10/ 
Návrh na schválenie zámeru Mesta Zlaté Moravce smerujúceho k zlepšeniu 
životných podmienok marginalizovaných komunít mesta  
 
Primátor mesta - požiadal prednostu MsÚ, aby podal informácie k predloženému bodu. 
 
Prednosta MsÚ – sa vyjadril, že Mesto Zlaté Moravce má záujem riešiť otázky rómskej 
marginalizovanej komunity a z tohto dôvodu je potrebné vykonať analýzu, ktorá zhodnotí 



súčasný stav životných podmienok týchto komunít z hľadiska sociálneho a 
ekonomického , ich zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a úrovne bývania. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o udelení slova pre pána Kuruca, koordinátora pre oblasť 
bývania Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, 
Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová,  Škvarenina, Petrovič, Rumanko, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Pán Kuruc – sa poďakoval za možnosť vystúpiť na Mestskom zastupiteľstve ako aj 
snahu primátora mesta a prednostu MsÚ riešiť otázku marginalizovaných komunít 
a taktiež snahu Mestského zastupiteľstva pripraviť analýzu. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslankyňa Uhrinová - sa spýtala, že koľko bude mesto stáť analýza. 
Prednosta MsÚ - sa vyjadril, že analýzu si bude mesto pripravovať vo vlastnej réžií a v 
prípade, že bude schválený projekt komunitného centra, tak pracovníci komunitného 
centra so zamestnancami mesta sa budú podieľať na príprave spomínanej analýzy. 
Poslankyňa Uhrinová - navrhla, aby sa schválil zámer mesta Zlaté Moravce k zlepšeniu 
životných podmienok, najmä bytových obyvateľov mesta Zlaté Moravce. 
Poslanec Chládek – sa vyjadril k predloženému návrhu, že myšlienka je dobrá a po 
analýze je potrebné prijať opatrenia. 
Poslanec Rumanko - namietal na extrémne sociálne výhody pre rómov a spýtal sa na 
riešenie bytovej otázky sociálne slabších rodín. 
Poslanec Husár - sa vyjadril, že v rámci vzdelávania má skúsenosti s rómami, s 
niektorými sa dá pracovať a problém vidí v nedodržiavaní školskej dochádzky. 
Mgr. Hollá – sa stotožnila s názorom poslanca Husára a uviedla, že nie sú žiadne páky 
na dodržiavanie školskej dochádzky a nikto kompetentný s tým nevie pomôcť. 
Poslanec Škvarenina – požiadal poslancov schváliť komplexný materiál a pokračovať v 
riešení dôležitých bodov v Mestskom zastupiteľstve. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Husár, 
Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová,  Škvarenina, Petrovič, Rumanko, Babocká) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
 



K bodu 11 
Reakcia poslancov na súčasné dianie v Meste Zlaté Moravce 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému bodu. 
 
Poslanec Chládek - prečítal citáciu sľubu, ktorý poslanci Mestského zastupiteľstva 
deklarovali na januárovom zastupiteľstve a vyjadril nespokojnosť v riešení problémov a v 
komunikácií primátora mesta s poslancami Mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Galaba – reagoval na situáciu v meste a uviedol, že sa zmenila kultúra 
zasadnutí Mestských zastupiteľstiev oproti predchádzajúcemu obdobiu a negatívum vidí 
v zhoršení osobných ľudských a medziľudských vzťahov. 
Poslanec Boršč – uviedol, že bol znechutený s vyjadreniami riaditeľa Mestskej 
nemocnice uverejnenými v Infolistoch a taktiež reagoval na osočovanie a útoky strany 
SMER v Zlatých Moravciach. 
Poslanec Šepták - vyjadril nespokojnosť s obsahom Infolistov a upozornil na 
dodržiavanie sľubov, ktoré dali občanom. 
Poslankyňa Vicianová - sa vyjadrila, že škandalizovanie jej osoby vníma ako reakciu na 
jej hlasovanie na 10. MsZ týkajúce sa neziskovej Mestskej nemocnice. 
Poslanec Husár – vyjadril nespokojnosť s vyjadrením riaditeľa nemocnice ohľadne 
fungovania Mestskej nemocnice. 
Riaditeľ Mestskej nemocnice - reagoval na vyjadrenie poslanca Husára a uviedol, že by 
bola veľká škoda nepracovať na rozvoji Mestskej nemocnice. 
 
K bod 12 
Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č.188/2011, 
ktorého výkon bol pozastavený primátorom mesta Zlaté Moravce Poslanecký návrh 
zakladateľskej listiny   Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. a štatút  
Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému bodu a požiadal predkladateľa návrhu 
poslanca Galabu a zaujatie stanoviska. 
 
Poslanec Galaba - citoval dôvodovú správu, ktorá bola predložená na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22.9.2011 a uviedol, že na základe predložených 
návrhov na transformáciu nemocnice navrhli poslanci Mestského zastupiteľstva 
transformovať Mestskú nemocnicu na neziskovú organizáciu. 
Poslankyňa Vicianová – prečítala stanovisko: 
 
K nepodpísanému uzneseniu chcem povedať nasledovné: 
1. Podieľala som sa s Ing. Eckhartovou na príprave štatútu n. o. a zakladateľskej listiny n. 
o., pretože som jediný poslanec - zdravotník v mestskom zastupiteľstve a  5 rokov 
pracujem v sociálno-zdravotnej komisii mesta.  
    Tieto dokumenty sú veľmi podobné dokumentom, ktoré prijalo zastupiteľstvo 
Nitrianskeho samosprávneho kraja a doteraz ich nikto nenapadol, že sú v rozpore so 
zákonom. 



2. Päť rokov pracujem aj  v zdravotnej komisii Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá 
prevádzkuje svoje nemocnice ako neziskovú organizáciu.  
3. Transformovať nemocnicu z príspevkovej organizácie na inú formu nám vyplynulo zo 
zákona, nie z vlastnej iniciatívy poslancov.  
4. Neziskovú organizáciu považujem za transparentnejšiu formu, pretože by bola pod 
dohľadom poslancov. Navrhovanú dozornú radu by tvorili poslanci. V správnej rade sú 
navrhnutí ľudia, ktorí majú skúsenosti s riadením zdravotníckych zariadení.   
5.  V obchodnej spoločnosti s.r.o., ktorú navrhuje mestský úrad o všetkom rozhoduje 1 
človek. Dozorná rada by bola zložená zo zamestnancov. Otázne je, ako by dopadli 
zamestnanci, ktorí by poukázali na nejaké nedostatky.  
6.  Kvôli prehľadu uvádzam, že parlament zastavil transformáciu štátnych nemocníc na 
obchodné spoločnosti – akciové spoločnosti.  
7. Na desiatom zasadnutí mestského zastupiteľstva pán primátor už dopredu avizoval, že 
dané uznesenie nepodpíše, skôr ako sme toto uznesenie prijali. Vyplýva to aj zo 
zápisnice.  
8. Príčinou nepodpísania uznesenia je moja osoba, pretože som podľa názoru mesta 
v konflikte záujmov.  
9. Nezisková organizácia ešte nebola zaregistrovaná, to znamená, že nevznikla, a teda 
podľa mňa ešte nevznikol konflikt záujmov.  
10. Dala som si urobiť právnu analýzu. Ak sa preukáže neodstrániteľný konflikt záujmov, 
zrieknem sa navrhovaného členstva v správnej rade a poslanci rozhodnú o mojej náhrade. 
Žiadam uvedené zapísať do zápisnice. 
11. Ja škandalizovanie mojej osoby v INFOlistoch aj to, že mesto dalo moju spoločnosť 
na súd vnímam ako odozvu na moje hlasovania v zastupiteľstve. 
Žiadam uvedené zapísať do zápisnice. 
Ďalej uviedla, že neziskovú organizáciu Mestskej nemocnice považujú poslanci za 
transparentnú. 
  
Primátor mesta - požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. 
 
Poslanec Galaba - prečítal návrh na uznesenie týkajúce sa potvrdenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva č. 188/2011, ktorého výkon bol pozastavený primátorom mesta 
Zlaté Moravce. 
 
Primátor mesta - navrhol dať prestávku. 
 
Poslanec Galaba - uviedol, že potvrdenie uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou 
poslancov ako samostatný bod a predložil ďalší návrh na schválenie uznesenia, kde MsZ 
na svojom 11. zasadnutí MsZ konaného dňa 15.12.2011 prerokovalo návrh na zrušenie 
príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce, Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce ku dňu 31.3.2012 a následne zrušuje príspevkovú 
organizáciu, Mestskú nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. ku dňu 31.3.2012. 
Citoval návrh uznesenia. 
JUDr. Vozárovú - upozornila na skutočnosti, ktoré vyšli z návrhu poslanca Galabu. 
Uviedla, že v rokovaní Mestského zastupiteľstva bol schválený bod, ktorý sa týka návrhu 
na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 188/2011. Čo sa týka ďalšieho 



návrhu, tak ten nebol predložený vedeniu mesta a zamestnancom MsÚ, nebol 
prerokovaný v komisiách MsZ, v Mestskej rade, schválený v programe rokovania a 
upozornila poslancov na porušovanie rokovacieho poriadku. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o potvrdení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach č.188/2011: 
 
Za: 12 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 5 ( Babocká, Hollý, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať predloženom návrhu poslanca Galabu na zrušenie 
príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce, Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce ku dňu 31.3.2012: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová, Babocká, Hollý, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 13 
Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
na rok 2012 (mat. č.2) 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová, Babocká, Hollý, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 14 
Návrh na   schválenie  zámeru  previesť  byt  na  Tekovskej ulici  v  Zlatých 
Moravciach   -  byt   č. 36  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.3) 
 
Ing. Mesková - podala bližšie informácie k predloženému návrhu. 
 



Poslanec Boršč- podal pripomienku, aby sa body od č.14 do č.33 schválili jedným 
hlasovaním. 
Poslanci Mestského zastupiteľstva nesúhlasili s pripomienkou poslanca Boršča. 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová, Babocká, Hollý, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 15 
Návrh na   schválenie  zámeru  previesť  byt  na  Tekovskej ulici  v  Zlatých 
Moravciach   -  byt   č. 35   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.4) 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová,Babocká, Hollý, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 16 
Návrh  na  schválenie prevodu  bytu, ktorý sa nachádza  na  Tekovskej ul.  v  
Zlatých Moravciach  v bytovom dome súpisné číslo 3027, konkrétne: byt č. 11 pre   
PhDr.  Katarínu  Rajnohovú, 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.5) 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová, Babocká, Hollý, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 



K bodu 17 
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 3,50m², 
nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, 
Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330  v k. ú. Zlaté Moravce   → pre obchodnú 
spoločnosť  Slovanet, a.s., z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. 
č. 18) 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová, Babocká, Hollý, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 18 
Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce- schválenie  prenájmu  
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 m²) a na I. poschodí 
(192,60 m²)  nehnuteľnosti – budova  CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  na  
Rovňanovej ul. v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 2062  pre občianske  združenie  
MAJÁK, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa § 9a ods. 9  písm. c)  zákona   
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.7)  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Ing. Škvarenina - navrhol schválenie prenájmu nebytových priestorov za 1 EUR z 
dôvodu, že organizácia vykonáva verejnoprospešné služby pre občanov. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca Škvareninu: 
 
Za: 14 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič ) 
Proti: 0   
Zdržali sa: 3 ( Babocká, Galaba, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh poslanca 
Škvareninu bol schválený. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu v znení pozmeňovacieho návrhu: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 0   
Zdržali sa: 0 



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 19 
Návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  – častí  parcely KN 
registra „C“, číslo parcely 4714/1   -  parcela č. 4714/74  o výmere 118 m² pre      
Jozefa     Sýkoru     a manželku,    parcela č. 4714/75  o výmere 118 m²  pre   Annu 
Nociarovú  (4/6), Moniku Nociarovú (1/6) a Zuzanu Nociarovú (1/6), parcela č. 
4714/76  o výmere 114 m² pre Ing. Pavla Klimana a Melániu  Klimanovú, z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.9)  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 0   
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 20 
Návrh  na   schválenie  prevodu  majetku  Mesta Zlaté Moravce - parcela č. 887/36 
o výmere 291 m² → pre Bc. Petra Valkoviča a manželku z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov  (mat. č.9)  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 0   
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 21 
Návrh na schválenie prenájmu majetku  Mesta Zlaté Moravce parcela č. 887/37 
o výmere 215 m² → pre Bc. Petra Valkoviča a manželku  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov  (mat. č.10) 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 0   



Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 22 
Návrh  na   schválenie  prenájmu   časti   pozemku číslo parcely 2871/4  o výmere 
508 m², ktorý sa nachádza  na Továrenskej ul. v Zlatých Moravciach /pred zimným 
štadiónom/  →  pre  podnikateľa  Ing. Ivana Rubaninského, Výroba a predaj 
ovocných a okrasných drevín, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
(mat. č.11)  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 0   
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 23 
Návrh na   schválenie  prenájmu  pozemku číslo  parcely 2536/1  o výmere  375 m², 
na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa  a časť 
parcely KN registra „C“, číslo  parcely 2537/1 o výmere 8  m² - pozemok pod 
jestvujúcimi schodmi   →   pre  Miloša Jánošova z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.12). 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 0   
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 24 
Návrh  na   schválenie  prenájmu   pozemkov  parcely  KN  registra „C“, číslo  
parcely  658/8 o výmere  287 m² , číslo  parcely  658/10  o výmere  728 m²,  číslo  
parcely  658/11 o výmere  104 m²,  číslo  parcely  658/13  o výmere  5191 m² pre  
obchodnú spoločnosť FERROPLAST, spol. s r.o., z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  (mat. č.13) 
 



Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 0   
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 25 
Návrh  na schválenie   prenájmu  časti pozemku, číslo parcely 5601 o výmere  10 m², 
→ pre podnikateľa: Jozef Oremus, PEKÁREŇ BÁNOV /na ktorom má uvedený 
podnikateľ umiestnený predajný stánok/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.14) 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Galaba – sa spýtal na dobu prenájmu. 
Ing. Mesková – podala vysvetlenie k otázke poslanca Galabu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 0   
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 26 
Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku číslo parcely 5602 o výmere 13 m², 
ktorý sa nachádza na  Námestí Andreja Hlinku → pre   podnikateľa - Ing. Juraj 
Mikler – BYRON z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.15)  
  
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý ) 
Proti: 1 ( Škvarenina ) 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 



K bodu 27 
Návrh  na   schválenie  prenájmu  časti pozemku číslo parcely 5601 o výmere 11,2 
m², ktorý sa nachádza na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach → pre   
podnikateľa: Ing. Roman  Geiszler, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 
9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.16)   
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 28 
Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku číslo parcely 1513   o výmere  123 
m², ktorý sa nachádza na Ul. Sama Chalúpku  v Zlatých Moravciach  → pre   
podnikateľa:  Ing. Roman  Geiszler, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  
§ 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (mat. č.17)   
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Hollý – upozornil, že nájomca pozemku má záväzky voči mestu. 
Ing. Mesková – uviedla, že je potrebné schváliť prenájom pozemku a po vyrovnaní 
záväzkov bude nájomcovi podpísaná zmluva. 
 
Primátor mesta - dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 1 ( Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 29 
Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku číslo parcely 3470/27 o výmere  
160 m², ktorý sa nachádza na  Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  a  prenájom  
časti pozemku číslo parcely 3470/21 o výmere 114 m², ktorý sa nachádza na  
Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach → pre podnikateľa  Juraja Judina 
AUTOmax, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.18)    
 



Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 30 
Návrh  na   schválenie   prenájmu  časti pozemku číslo parcely 5616 o výmere 52,17 
m², ktorý sa nachádza na  Hviezdoslavovej  ul.  v Zlatých Moravciach  → pre  Ing. 
Máriu Kesegovú ,  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.19) 
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 31 
Návrh na schválenie prenájmu  časti pozemku číslo parcely 3470/27  o výmere 2 212 
m², prenájmu parcely číslo 3470/14 o výmere 120 m² a parcely číslo 3470/17 
o výmere 415 m², ktoré  sa nachádzajú  na  Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  
→ pre obchodnú spoločnosť ANEKO SK, s.r.o., z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.20)   
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 32 
Návrh na schválenie prenájmu  časti pozemku parcely číslo 4463 o výmere 4000 m², 
ktoré  sa nachádzajú  v Zlatých Moravciach –  časť Chyzerovce za kultúrnym 
domom  → pre Kynologický klub Zlaté Moravce,  z  dôvodu hodného osobitného  



zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (mat. č.21)   
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 33 
Návrh na schválenie zámeru previesť majetok mesta Zlaté Moravce -časť  parcely 
887/2  odčlenenú GP č. 103/2011  →   pozemok parcela č. 887/39 o výmere 70 m² pre 
Rudolfa  Magušína, a manželku 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)  
 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 34 
Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce (mat. č.23) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Struhárovú, aby podala bližšie informácie k uvedenému 
bodu. 
Ing. Struhárová – sa vyjadrila, že v 2. úprave programového rozpočtu mesta Zlaté 
Moravce ide o zmeny, ktoré sa v príjmovej a výdavkovej časti nemenia a rozpočet mesta 
zostáva vyrovnaný. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Galaba – uviedol, že návrh bol predložený na zasadnutí Mestskej rady a mal 
výhrady k rozpočtovým opatreniam č. 10 a č.12 a upozornil na transparentné 
hospodárenie. 
Ing. Struhárová – podala vysvetlenie k rozpočtovým opatreniam č.10 a č.12.  
Poslanec Chládek – uviedol, že v materiály mu chýba stanovisko hlavného kontrolóra. 
Ing. Struhárová – podala vysvetlenie k požiadavke poslanca Chládeka. 
 



Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 ( Klučiar, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Babocká, 
Škvarenina, Petrovič, Tonkovič, Hritz, Husár) 
Proti: 2 ( Rumanko, Chládek ) 
Zdržali sa: 1 ( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 35 
Návrh VZN č. .../2011 o dani z nehnuteľností  mesta Zlaté Moravce (mat. č.24) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Struhárovú, aby podala bližšie informácie k uvedenému 
bodu. 
Ing. Struhárová – uviedla, že VZN o dani z nehnuteľností je potrebné novelizovať, 
pretože VZN č. 5/2005 nie je v súlade s platnými právnymi predpismi a sadzby dane je 
potrebné zmeniť na eurá. 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že návrh VZN o dani z nehnuteľností dostáva Mesto Zlaté 
Moravce zo 178 okresných miest na 30-35 pozíciu a rozpočet mesta je pripravený bez 
navýšenia dane. 
Poslanec Škvarenina – upozornil prítomných, že predložený návrh VZN o dani 
z nehnuteľností  počíta s 30% navýšením všetkých sadzieb oproti aktuálnemu obdobiu 
a pripomenul, že Mestská rada odporučila schváliť materiál bez zmeny sadzieb. 
Poslanec Rumanko – mal výhradu, že čl. 1, §3 písm. a), b) sú vyššie sadzby dane 
z pozemkov v KÚ Prílepy a KÚ Hoňovce oproti KÚ Zlaté Moravce, ktoré zdôvodnil, že 
v okrajových častiach mestách nie sú udržiavané cesty a dal návrh zjednotiť rovnakú 
sadzbu dane z pozemkov. 
Poslanec Chládek – uviedol, že v iných mestách sú sadzby dane pre mestské častí 
znížené a dal návrh pre KÚ Prílepy a KÚ Hoňovce znížiť o 5% základ dane a sadzby 
dane navrhol zvýšiť o 5%.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať za udelenie slova pre pána Palušku: 
 
Za: 15 (Chládek, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Babocká, Klučiar, Petrovič, 
Vicianová, Uhrinová, Tonkovič, Hritz, Husár, Rumanko ) 
 
Paluška – požiadal o zvýhodnenie členov Kynologického klubu a taktiež schváliť 50% 
zníženie dane za psov pre členov klubu oproti ostatným daňovníkom. 
 
Poslankyňa Dubajová – podala pozmeňujúci návrh VZN o dani z nehnuteľností v znení: 
 
 
 
 



Daň z pozemkov, článok 1, § 3 sadzba dane 
 
(1)Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Zlaté Moravce ročnú sadzbu dane 
z pozemkov takto: 
a)orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady  
            KÚ Zlaté Moravce vo výške                                    0,37 % zo základu dane, 
            KÚ Prílepy                                                                0,37 % zo základu dane, 
            KÚ Hoňovce                                                             0,37 % zo základu dane, 
b) trvalé trávne porasty    
            KÚ Zlaté Moravce vo výške                           0,53 % zo základu dane, 
            KÚ Prílepy                                                      0,53 % zo základu dane, 
            KÚ Hoňovce                                                   0,53 % zo základu dane,                  
c)  záhrady                                                                   0,35 % zo základu dane, 
d)  lesné pozemky                                                        0,26 % zo základu dane, 
f)  zastavané plochy a nádvoria                                   0,35 % zo základu dane, 
g)  stavebné pozemky                                                  0,34 % zo základu dane, 
h)  ostatné pozemky                                                     0,35 % zo základu dane 
 
Daň zo stavieb, článok 2, § 4 sadzba dane 
 
(1)Správca dane určuje pre stavby na území mesta Zlaté Moravce, okrem stavieb 
nachádzajúcich sa v jednotlivej časti obce uvedenej v § 4 ods. 3 tohto všeobecne 
záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy takto: 
a/    0,139 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 
b/    0,139 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátanie stavieb na vlastnú administratívu,  
c/  0,453 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 
d/   0,592 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 
e/ 1,219 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na 
vlastnú administratívu, 
f/ 1,916 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
g/ 0,592 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/ 
 
(2)Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 
podlažie  0,09 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  
 
(3) Správca dane určuje na území časti obce Zlaté Moravce vymedzenej ulicami  
Do Remanancií,  Martinský breh, Hájová, Pod Hájom, Šafranická, Zelená ročnú sadzbu 
dane zo stavieb takto: 



a/   0,069 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu 
b/    0,278 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 
 

Uvedené stavby sa nachádzajú v časti mesta, v ktorej je znížená občianska 
vybavenosť- nie sú napojené na verejný vodovod  a slúžia na bývanie obyvateľov mesta. 
 
Daň z bytov, článok 3, § 5 sadzba dane 
 
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy nasledovne: 
a) 0,139 € za byty 
b) 0,592 € za nebytové priestory 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu VZN o dani z nehnuteľností mesta Zlaté 
Moravce v znení pozmeňovacích návrhov: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 36 
Návrh VZN č. .../2011 o miestnych daniach mesta Zlaté Moravce (mat. č.25) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Struhárovú, aby podala bližšie informácie k uvedenému 
bodu. 
Ing. Struhárová – uviedla, že ide o VZN o miestnych daniach mesta Zlaté Moravce, kde 
predmetom VZN sú daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za 
ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za jadrové 
zariadenie. 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
 



Daň za psa  
 
Poslankyňa Uhrinová – navrhla v čl. 5, bod b) domácnostiach, ktoré sú v bytových 
domoch sadzbu dane za psa vo výške 35 eur. 
Poslanec Rumanko – súhlasil so zvýšením dane za psa a požiadal, aby mesto 
zabezpečilo biohazard boxy pre exkrementy. 
Pán Paluška – mal námietku na vyjadrenie poslankyne Uhrinovej k zvyšovaniu dane za 
psa a požiadal o zvýhodnenie nižšej dane pre členov Kynologického klubu. 
Ing. Struhárová – reagovala na požiadavku pána Paluška a uviedla, že z hľadiska 
legislatívy musí byť zaplatená daň za psa do 31.januára príslušného roka a zníženú 
sadzbu môže mať len pes so špeciálnym výcvikom slúžiacim pre nevidiacich a taktiež 
uviedla, že Kynologický klub dostáva príspevok od mesta.  
Poslanec Husár – upozornil na diskrimináciu  po právnej stránke k navýšeniu dane za 
psov v bytových domov. 
Poslanec Chládek – uviedol, že v iných mestách majú poplatok dane za psov nižší 
v mestských častiach a rozdiel je o 1/3 a navrhol poplatok vo výške 4 eur v mestskej časti 
Prílepy a mestskej časti Chyzerovce z dôvodu potreby ochrany obydlia. 
Poslanec Šepták – navrhol v časti b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch za 
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka  poplatok progresívne navýšiť o 20 %. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslankyne Uhrinovej – čl. 5, bod b) sadzba 
dane za psa vo výške 35 eur + za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka sa 
poplatok progresívne navýši o 20 %: 
 
Za: 13 (Rumanko, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, Uhrinová, 
Petrovič, Tonkovič, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 2 (Babocká, Chládek) 
Zdržali sa: 2 ( Klučiar, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Chládeka – čl. 5, bod a) sadzba dane 
za psa v rodinných domoch v Chyzerovciach a v Prílepoch vo výške 4 eur: 
 
Za: 10 (Chládek, Rumanko, Záchenský, Boršč, Šepták, Husár, Hritz, Uhrinová,  
Tonkovič, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 7 ( Klučiar, Babocká, Hollý, Galaba, Dubajová, Petrovič, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Poslanec Šepták – stiahol pozmeňovací návrh. 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Poslanec Tonkovič –podal pozmeňujúci návrh v článku 13 – oslobodenie od platenia 
dane za verejné priestranstvo na doplnenie: ako aj rozkopávky miestnej komunikácie 



a zelene uskutočnené v súvislosti alebo v rámci budovania nových inžinierskych sietí, 
ktorých budovanie je financované alebo spolufinancované z verejného rozpočtu alebo 
z finančných prostriedkov eurofondov. 
  
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Tonkoviča: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, Uhrinová, 
Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Škvarenina, Hollý, Vicianová ) 
Proti: 1 ( Rumanko ) 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Poslanec Petrovič – podal návrh na doplnenie v článku 10 - Základ dane a sadzba dane 
 

Umiestnenie predajného  zariadenia na Ul. S. Chalúpku – sektor A a na ostatných 
verejných  priestranstvách  mesta Zlaté  Moravce a mestských častí Chyzerovce,   Prílepy 
 
Umiestnenie   reklamných,  propagačných a informačných   stojanov   2 a viac kusov 
pred prevádzkarňou  
 
Umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov  na verejných 
priestranstvách neprislúchajúcich k prevádzke  podnikateľského subjektu 
 
Poslanec Petrovič – podal návrh na doplnenie v článku 13 – Oslobodenie od platenia 
dane za verejné priestranstvo bodu 6: 

Od platenia dane je oslobodené  užívanie verejného priestranstva umiestnením jedného 
reklamného, propagačného alebo informačného stojana /Á-čkový stojan so zabratím 
verejného priestranstva do 1m²(vrátane)/ na verejnom priestranstve pred 
prevádzkarňou  podnikateľského subjektu  počas prevádzkovej doby.    

Ing. Struhárová – uviedla, že pripomienky poslanca Petroviča boli do VZN 
zapracované. 

Poslanec Šepták – dal návrh na doplnenie v čl. 13 – Oslobodenie od platenia dane za 
verejné priestranstvo bodu 7: Od platenia dane je oslobodené užívanie verejného 
priestranstva na umiestnenie skládky  stavebného materiálu alebo stavebného  zariadenia 
pri rekonštrukcii alebo zatepľovaní bytových domov. 

Primátor mesta – dal hlasovať za návrh poslanca Šeptáka: 

Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
Daň za ubytovanie  



Ing. Struhárová – uviedla, že predmetom  dane za ubytovanie je odplatné prechodné 
ubytovanie fyzickej osoby na území mesta v ubytovacom zariadení a základom dane je 
počet prenocovaní daňovníka v zariadení. 
Poslankyňa Dubajová – podala pozmeňovací návrh na sadzbu dane za ubytovanie vo 
výške 0,35 eura na osobu a prenocovanie. 

Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslankyne Dubajovej: 

Za: 15 (Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 

Daň za predajné automaty  

Ing. Struhárová – uviedla, že predmetom dane za predajné automaty sú prístroje 
a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje  
 
Ing. Struhárová – uviedla, že predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie 
prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje 
nevydávajú peňažnú výhru. 

Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu VZN o dani z nehnuteľností  mesta Zlaté 
Moravce v znení pozmeňujúcich návrhov: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Babocká, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 37 
Návrh VZN č. ..../2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.26) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Struhárovú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu. 
Ing. Struhárová – uviedla, že ide o VZN kde sadzba dane nebola menená od roku 2005, 
mesto Zlaté Moravce dopláca na občana z vlastných finančných prostriedkov a návrh za 
poplatok za komunálne odpady je vo výške 16 EUR. 
Poslankyňa Uhrinová – sa spýtala na výšku pohľadávok a na spôsob vymáhania. 
Ing. Struhárová – sa vyjadrila, že mesto postupuje podľa zákona a jedná sa o veľkú 



čiastku nedoplatkov.  
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce: 
 
Za: 13 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Boršč, Dubajová, Záchenský, Šepták, Hollý, 
Babocká, Hritz, Tonkovič, Petrovič, Škvarenina ) 
Proti: 1 ( Husár ) 
Zdržali sa: 3 ( Galaba, Uhrinová, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 38 
Návrh VZN č. ..../2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Struhárovú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu. 
Ing. Struhárová – uviedla, že návrh VZN rešpektuje zákon SNR č. 369/1990 z dôvodu, 
že VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou SR a obecné zastupiteľstvo rozhoduje 
o základných otázkach obce a ďalej rešpektuje zákon 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách samosprávy. 
Poslanec Petrovič – sa spýtal na § 2 – podmienky poskytnutia dotácie, bod 8. 
Ing. Struhárová – odpovedala na otázku poslanca Petroviča. 
Poslanec Galaba – podal pozmeňujúci návrh zjednotiť § 10 Spôsob rozdelenia 
finančných prostriedkov v oblasti kultúry: 
 
1. Celková finančná čiastka vyčlenená na základe rozpočtu mesta Zlaté Moravce na 
príslušný kalendárny rok pre oblasť kultúry a percentuálne rozdelí pre nasledovné 
kapitoly, a to: 
           A.  Podpora projektov a činností                             90% 
           B.  Podpora jednotlivcov                                           5% 
           C.  Rezerva primátora                                                5% 
a § 11 Spôsob rozdelenia finančných prostriedkov v oblasti športu: 
  
1. Celková finančná čiastka vyčlenená na základe rozpočtu mesta Zlaté Moravce na  
príslušný kalendárny rok sa percentuálne rozdelí pre nasledovné kapitoly, a to: 
                     A.  Podpora športovej činnosti   a športové projekty a podujatia     90%                                    
                     B.  Podpora individuálnych športovcov                                             5% 
                     C.  Rezerva primátora                                                                         5%   
Poslanec Husár – navrhol vypustiť § 10 bod 2 a v § 11 bod 2, bod 4..     
Poslanec Chládek – navrhol, aby sa  § 10 nazýval – spôsob rozdelenia finančných 
prostriedkov v oblasti kultúry a voľno časových aktivít, ktoré zdôvodnil, že nárok na 
prostriedky z dotácií mesta by mali mať záujmové skupiny, kynológovia, záhradkári, 
vinohradníci a súčasne navrhol, aby rezerva primátora sa nazývala rezerva komisie 
kultúry. 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Galabu: 



 
Za: 16 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Hollý, Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Petrovič, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1( Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Poslanec Husár – stiahol pozmeňujúci návrh. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o prvom pozmeňovacom návrhu poslanca Chládeka: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, 
Hollý, Babocká, Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová, Škvarenina, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o druhom pozmeňovacom návrhu poslanca Chládeka: 
 
Za: 16 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, 
Babocká, Klučiar, Husár, Hritz, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Škvarenina) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 ( Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Poslanec Šepták – navrhol doplniť v § 3, bod 3 - zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, 
s výnimkou žiadosti na čerpanie rezervy. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Šeptáka: 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, 
Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Škvarenina, Klučiar) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Zlaté Moravce v znení pozmeňovacích návrhov: 
 
 
Za: 17 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, 
Babocká, Husár, Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Škvarenina, Klučiar) 



Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
                                              
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Škvarenina – podal procedurálny návrh, aby sa pokračovalo v prerokovávaní 
návrhu  na schválenie rozpočtu mesta. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Škvareninu: 
 
Za: 14 ( Klučiar, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Babocká, 
Husár, Hritz, Tonkovič, Uhrinová, Škvarenina, Petrovič) 
 
Primátor mesta – prerušil zasadnutie Mestského zastupiteľstva a dal hlasovať 
o prerušení a pokračovaní 11. MsZ dňa 19.12.2011 o 15:00 h.: 
 
Za: 15 ( Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Husár, Hritz, 
Uhrinová, Vicianová, Petrovič, Tonkovič, Galaba, Hollý, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Klučiar, Babocká ) 
 
Pokračovanie 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2011 
 
Primátor mesta - Ing. Peter Lednár CSc. privítal všetkých prítomných – poslankyne a 
poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, 
ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na pokračovaní 11. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa začalo 15. decembra 2011 o 15,00 h.. 
 
Primátor mesta -  uviedol, že z pokračovania 11. zasadnutia MsZ zo dňa 19.12. 2011 sú 
ospravedlnení poslanec Ing. Rumanko a poslanec Madola. Skonštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov v rokovacej miestnosti a mestské zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.    
 
K bodu 39 
Návrh na schválenie návrhu programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce na  rok 
2012 s výhľadom na rok 2013, 2014 (mat. č.28) 
 
Primátor mesta – požiadal Ing. Struhárovú, aby podala bližšie informácie k uvedenému 
bodu. 
 
Ing. Struhárová – uviedla, že rozpočet Mesta Zlaté Moravce sa skladá z 3 častí: bežný 
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, ktoré sa nerozpočtujú. Bežný rozpočet 
sa skladá z bežných príjmov a bežných výdavkov. Najhlavnejšiu časť bežných príjmov 
tvoria podielové dane a mestu boli priznané vo výške 2,987,500,- EUR. Ďalšou časťou 
príjmov sú daňové a nedaňové príjmy vyberané od poplatníkov. Výdavky v rozpočte sú 
konkretizované v 14 programoch. Kapitálové príjmy sú určené predpokladanými 



predajmi a kapitálové výdavky boli určené podľa interpelácií poslancov a požiadaviek 
vedúcich jednotlivých oddelení Mestského úradu. 
 
Poslanec Škvarenina – sa vyjadril, že rozpočet bol prejednávaní na zasadnutí finančnej 
komisie a boli do neho zapracované prijaté pripomienky.  
 
Poslanec Škvarenina - podal pozmeňovací návrh: 
Program č.7 – komunikácie, r. 55 – parkoviská – znížiť na 67 tis. EUR a 3 tis. EUR 
presunúť  na kapitálový výdavok program č.10 – šport, r. 44 – prevádzka zimného 
štadióna. 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Škvareninu týkajúci sa obstarania 
plynového pohonu na rolbu na zimnom štadióne: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Babocká, Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Tonkovič, Lisý, Hritz, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Galaba – podal pozmeňovací návrh: 
Program č.1 – plánovanie, manažment a kontrola, r.13 – primátor rezerva znížiť o 25 tis. 
EUR, program č.1 – plánovanie, manažment a kontrola, r.34 – verejné obstarávanie 
znížiť o 15 tis. EUR a 40 tis. EUR presunúť na program č.12 – prostredie pre život, r. 9 – 
údržba verejnej zelene 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 15 (Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Lisý, Hritz, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Babocká, Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Galaba – podal pozmeňovací návrh: 
Program č.2 – propagácia a marketing, r. 9 – VS – Grafika a sadzba znížiť o 8 tis. EUR,  
program č.3 – Interné služby mesta, r. 7 – správne, súdne, notárske poplatky a odvody 
znížiť o 15 tis. EUR,  
program č.7, r.34 – zmena organizácie dopravy znížiť o 14 tis. EUR a 
presunúť 37. tis. EUR na program č.10 – šport, r.32 – bežné transfery, jednotlivcom 
a neziskovým PO a OZ pre šport. 
Poslanec Galaba – stiahol pozmeňovací návrh program č.7, r.34 – zmena organizácie 
dopravy a o 14 tis. EUR znížiť program č.6 – odpadové hospodárstvo, r.9 – spoločná 
správa a dielne. 
Poslanec Petrovič – navrhol z programu č.7 - komunikácie, r. 71, 72 presunúť 100 tis. 
EUR na rekonštrukciu križovatky pri MsÚ  a rekonštrukciu ulica 1.mája, Duklianska  



MOK 2  realizovať v ďalšom roku. 
Prednosta MsÚ- vysvetlil dôvod pridelenia finančných prostriedkov. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 14 (Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Petrovič, Vicianová, Lisý, Hritz, Husár ) 
Proti: 2 ( Babocká, Škvarenina ) 
Zdržali sa: 1( Tonkovič ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Husár – podal pozmeňovací návrh: 
Program č.14 – administratíva, r. 25 – PTS – pevné linky riešiť zavedenie bezplatného 
telefonovania. 
 
Poslankyňa Uhrinová – podala pozmeňovací návrh: 
Program č. 14 – administratíva, r. 7. – mzdy znížiť o 40.tis. EUR a presunúť do programu 
č.11 – kultúra, r. 7- bežný transfér príspevkovej organizácií. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslankyne Uhrinovej: 
 
Za: 6 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Galaba, Uhrinová, Vicianová ) 
Proti: 2 ( Babocká, Hollý ) 
Zdržali sa: 9 ( Husár, Hritz, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Škvarenina, Dubajová, Šepták, 
Klučiar ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Poslanec Hollý – podal pozmeňovací návrh na zníženie kapitálového príjmu z predaja 
budov (predaj HTO) o 550 tis. EUR a znížiť kapitálový výdavok z programu č.7 - 
komunikácie, r. 59 – rekonštrukcia komunikácie a vodovodu Zelenou ulicou o 50 tis. 
EUR a znížiť o 500 tis. EUR vybavenie nemocnice strojmi a prístrojmi. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Hollého: 
 
Za: 12 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, Hollý, 
Petrovič, Vicianová, Tonkovič, Lisý ) 
Proti: 1 ( Škvarenina ) 
Zdržali sa: 4 ( Klučiar, Babocká, Husár, Hritz ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
Poslanec Galaba – podal pozmeňovací návrh: 
Program 1 – plánovanie, manažment a kontrola, r. 43- dvor MsÚ a strecha znížiť o 30 tis. 



EUR, program 7 – komunikácie, r. 58 – súbežná ulica Nová s Palárikovou znížiť 
o 43 152 EUR. 
Poslankyňa Vicianová – dala návrh znížiť príjem z predaja pozemkov v okolí 
polikliniky o 120 tis. EUR z dôvodu prebiehajúce súdneho konania. 
Poslanec Chládek – dal návrh v kapitálovej položke znížiť príjem o 50 tis. EUR, jedná 
sa historickú budovu na ulici Sládkovičovej bývalý sklad ovocia a zeleniny. 
Poslanec Galaba – dal návrh znížiť v programe č.7 – komunikácie, r. 55 – parkoviská 
znížiť o 30 tis. EUR. 
Poslanec Petrovič – dal návrh na zníženie kapitálového výdavku na projekt Mikroregión 
Tríbečsko. 
Poslanec Boršč – dal návrh na zníženie kapitálového výdavku na projektovú 
dokumentáciu Župný dom. 
Ing. Struhárová – navrhla znížiť kapitálové príjmy o 16 848,- EUR s programu č. 1, r. 
75 – prípravná a projektová dokumentácia a ostatné náklady Župného domu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 15 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Uhrinová, Klučiar, Husár, Hritz, 
Lisý, Tonkovič, Vicianová, Petrovič, Škvarenina, Galaba) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Babocká, Hollý ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslanec Chládek – nesúhlasil s odpredajom historickej budovy ovocia a zeleniny na 
Sládkovičovej ulici a podal návrh na zvýšenie príjmov z odpredaja pozemkov na Nábreží 
za majerom vo výške 50 tis. EUR. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Chládeka: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Babocká, Husár, Hritz, Lisý, Tonkovič, Vicianová, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Škvarenina ) 
 
Poslanec Galaba – podal pozmeňovací návrh, z programu č.6 – odpadové hospodárstvo, 
r. 22 – bubnová kosačka, mulčovač na Zetor presunúť o 6 tis. EUR na položku do 
Záhradníckych služieb. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 14 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Husár, Hritz, Lisý, Tonkovič, Vicianová, Petrovič) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Babocká, Hollý ) 



Nehlasoval: 1 ( Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Poslankyňa Uhrinová – podala pozmeňujúci návrh: z programu č.9 – vzdelávanie, r. 31 
– MŠ Žitavské nábrežie – zriadenie vlastnej kotolne presunúť sumu 27 410,- EUR do 
programu č.9 – vzdelávanie, r. 230 – Základná umelecká škola – rekonštrukcia kúrenia. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslankyne Uhrinovej: 
 
Za: 4 ( Galaba, Uhrinová, Lisý, Boršč ) 
Proti: 9 ( Babocká, Hollý, Husár, Hritz, Chládek, Tonkovič, Petrovič, Škvarenina, 
Klučiar ) 
Zdržali sa: 3 ( Záchenský, Dubajová, Šepták ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o udelenie slova pre občana pána Pecha: 
 
Za: 16 ( Galaba, Uhrinová, Lisý, Boršč, Babocká, Hollý, Husár, Hritz, Chládek, 
Tonkovič, Petrovič, Škvarenina, Klučiar, Záchenský, Dubajová, Šepták ) 
 
Pán Pecho – uviedol, že býva v bytovom dome na ulici 1. mája a namietal na praskanie 
paneláku z dôvodu nákladnej dopravy a následnej výstavby okružnej križovatky. 
Bc. Nociar – sa vyjadril, že v prípade realizácie okružnej križovatky nedôjde k narušeniu 
a poškodeniu bytového domu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o  návrhu na schválenie návrhu programového rozpočtu 
mesta Zlaté Moravce na  rok 2012 s výhľadom na rok 2013, 2014: 
 
Za: 17 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Babocká, Husár, Hritz, Lisý, Tonkovič, Vicianová, Petrovič, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 40/ 
Návrh na schválenie splynutia  (transformácie) mestských podnikov v zmysle 
uznesenia č.164/2011 písmena a) (mat. č.29) 
 
Primátor mesta – požiadal prednostu MsÚ o prednesenie predloženého materiálu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že Mestské zastupiteľstvo na 8. zasadnutí konanom dňa 
22.9.2011 schválilo uznesenie č.164/2011 na prípravu transformácie mestských 



príspevkových organizácií  a ku transformácií bola menovaná pracovná skupina, ktorá na 
svojich zasadnutiach pripravila návrh materiálov na splynutie a vytvorenie dvoch nových 
príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce, s tým že  zriaďovacie listiny by boli 
účinné od 1.1.2012. Splynutím príspevkových organizácií Technické služby mesta,  
Záhradnícke služby mesta a Službyt, m.p. vznikne nová príspevková organizácia Služby 
mesta Zlaté Moravce p.o.. Všetky práva a povinností, záväzky, pohľadávky a pracovno-
právne záväzky a vzťahy prevezme novozriadená organizácia Služby mesta Zlaté 
Moravce p.o.. Splynutie jednotlivých činností je príbuzné a transformačná komisia 
sľubuje zlepšenie organizácie práce a lepšie služby pre občanov. Splynutím Mestského 
kultúrneho strediska a Správy športových zariadení vznikne nová príspevková 
organizácia Mestské stredisko kultúry a športu so 100% majetkovou účasťou mesta 
a prevzatím práv a povinností, pohľadávok a pracovno-právnych záväzkov a vzťahov. 
Komisia predpokladá v novozriadenej organizácií Služby Mesta Zlaté Moravce za 12 
mesiacov šetrenie do 10 pracovných miest, s úsporou priamych osobných nákladov do 
92 400,- EUR a úsporou nepriamych osobných nákladov. Zabezpečením priestorového 
sústredenia zamestnancov Službytu do priestorov Technických služieb alebo 
Záhradníckych služieb by sa ušetrili náklady za priestory. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému materiálu. 
Poslanec Hollý – sa vyjadril, či je vhodné z hľadiska vysokých pohľadávok mestského 
podniku Službyt zaťažiť novú organizáciu a navrhol ponechať Službyt ako samostatný 
podnik. 
Poslankyňa Uhrinová – sa stotožnila s návrhom poslanca Hollého a podala návrh 
vyčleniť príspevkovú organizáciu Službyt z navrhnutej príspevkovej organizácie Služby 
Mesta Zlaté Moravce p.o. . 
Poslanec Galaba – navrhol ponechať Službyt ako samostatný mestský podnik a taktiež 
ponechať Technické služby a Záhradnícke služby v dnešnej podobe z dôvodu stratového 
hospodárenia a umožniť poslancom MsZ, aby boli účastníkmi výberového konania a aby 
ich schválilo Mestské zastupiteľstva. Mal výhradu k návrhu na odvolanie riaditeľa 
Záhradníckych služieb pána Tomajku a vyjadril súhlas s transformáciou Mestského 
kultúrneho strediska a Správy športových zariadení. 
Prednosta MsÚ – reagoval na poslanca Galabu, že z procesného spôsobu zrušenia 
príspevkovej organizácie musí byť návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie. 
JUDr. Vozárová- uviedla, že v prípade zániku príspevkovej organizácie je nutné prijať 
takéto uznesenie. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslankyne Uhrinovej: 
 
Za: 6 ( Chládek, Boršč, Galaba, Uhrinová, Hollý, Husár ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 10 ( Klučiar, Dubajová, Babocká, Šepták, Hritz, Lisý, Tonkovič, Vicianová, 
Petrovič, Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh nebol schválený. 
Primátor mesta dal hlasovať o zániku príspevkových organizácií Technické služby 
mesta, Záhradnícke služby mesta a Službyt ich splynutím do novozriadenej príspevkovej 



organizácie Služby Mesta Zlaté Moravce p.o. : 
 
Za: 7 ( Klučiar, Hollý, Babocká, Husár, Tonkovič, Šepták, Škvarenina ) 
Proti: 5 ( Chládek, Galaba, Uhrinová, Petrovič, Vicianová ) 
Zdržali sa: 4 ( Boršč, Dubajová, Lisý, Hritz ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
Primátor mesta dal hlasovať o zániku príspevkových organizácií Mestské kultúrne 
stredisko, Správa športových zariadení ich splynutím do novozriadenej príspevkovej 
organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. : 
 
Za: 15 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Babocká, Husár, Hritz, Petrovič, Škvarenina, Tonkovič) 
Proti: 2 (Vicianová, Lisý ) 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Ing. Borkovič – upozornil, že nebola schválená transformácia príspevkovej organizácie  
Službyt a bude potrebné riešiť jej formu. 
 
Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Babocká. 
 
Poslanec Galaba – podal pozmeňovací návrh - Mestské zastupiteľstvo ukladá 
Mestskému úradu prípravu transformácie Službytu. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Galabu: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Husár, Hritz, Petrovič, Škvarenina, Tonkovič, Vicianová, Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
K bodu 41 
Návrh súťažných podmienok pre vypísanie Verejného obstarávania na uzatvorenie 
koncesnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 164/2011 písmena b) (mat. č.30) 
 
Primátor mesta – požiadal prednostu MsÚ o prednesenie predloženého materiálu. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že predložený návrh predpokladal vyhlásiť verejnú obchodnú 
súťaž na príchod strategického partnera – koncesionára a na základe koncesnej zmluvy 
by vznikol spoločný podnik zo štyrmi mestskými podnikmi. Z dôvodu, že nebola 
schválená transformácia príspevkových organizácií Technické služby, Záhradnícke 



služby a Službyt je predložený návrh irelevantný. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 0 
Proti: 16 ( Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, Hollý, 
Klučiar, Škvarenina, Petrovič, Vicianová, Tonkovič, Lisý, Hritz, Husár ) 
Zdržal sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
K bodu 42 
Návrh na schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – STARS s.r.o. (mat. č.31) 
 
Primátor mesta – požiadal JUDr. Vozárovú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že Mestské zastupiteľstvo už schválilo investičný zámer 
spoločnosti STARS s.r.o. týkajúci sa projektu IBV Mlynský potok , 1. etapa. Predmetom 
zmluvy je prevod vlastníckych práv k stavebným objektom projektu – komunikácie, 
verejné osvetlenie na Mesto Zlaté Moravce za kúpnu cenu vo výške 1,- EUR a taktiež 
predmetom zmluvy je dohoda, že stavebníkom komunikácie č. 4 bude aj Mesto Zlaté 
Moravce, aby mohlo žiadať o prevod pozemkov zo Slovenského pozemkového fondu. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Husár, Hritz, Lisý, Tonkovič, Vicianová, Petrovič, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 43 
Návrh na zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-
PKZO-K40138/11.00 Slovenský pozemkový fond (IBV – Mlynský potok Zlaté 
Moravce, I. etapa) (mat č.32) 
 
Primátor mesta – požiadal JUDr. Vozárovú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že návrh zmluvy je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu 
z dôvodu, že Mesto Zlaté Moravce má záujem o prevod pozemkov zo Slovenského 
pozemkového fondu do vlastníctva z dôvodu bytovej výstavby. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 



Za: 16 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Husár, Hritz, Lisý, Tonkovič, Vicianová, Petrovič, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 44 
Dodatok č. 3 k Štatútu Tekovských novín a zloženie Redakčnej rady 
 
Primátor mesta otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
Poslanec Chládek – navrhol doplniť:  
 
1.V článku V sa znenie ods. 3 nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„3. Redakčnú radu menuje vydavateľ na volebné obdobie do nového ustanovujúceho 
zastupiteľstva. Redakčná rada má 7 členov,  v zložení:  
-   2    zástupcovia za MsÚ,    
- 3 zástupcovia z radov poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých na vymenovanie 
navrhuje mestské zastupiteľstvo, 
-   1 zástupca z radov obyvateľov mesta, 
-   1 šéfredaktor.“ 
2. V článku VII sa znenie ods. 3 nahrádza novým znením, ktoré znie: „Štatút Tekovských 
novín jeho zmeny a doplnky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.“ 
3. Tento Dodatok č. 3 k Štatútu Tekovských novín nadobúda účinnosť dňom jeho 
podpisu štatutárnym zástupcom vydavateľa. 
 
Poslanec Hollý – navrhol, aby sa zástupca z radov obyvateľov mesta zvolil z aktívnych 
dopisovateľov do Tekovských novín. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu poslanca Hollého: 
 
Za: ( Hollý, Dubajová, Boršč, Lisý, Galaba, Šepták ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 10 ( Chládek, Husár, Hritz, Uhrinová, Záchenský, Tonkovič, Vicianová, 
Petrovič, Škvarenina, Klučiar ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 
 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 13 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Hritz, Lisý, Tonkovič, Škvarenina, Vicianová ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Petrovič, Husár ) 
 



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 45 
Návrh na menovanie členov redakčnej rady Tekovských novín z radov poslancov 
(mat č.33) 
 
Primátor mesta – požiadal JUDr. Vozárovú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že je potrebné si navrhnúť členov redakčnej rady. 
Poslanec Chládek – navrhol za členov redakčnej rady Tekovských novín z radov 
poslancov – poslankyňu Babockú, poslanca Škvareninu a poslanca Boršča. 
Poslanec Boršč – navrhol za členku redakčnej rady poslankyňu Uhrinovú. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu: 
 
Za: 14 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Hollý, Hritz, 
Lisý, Tonkovič, Škvarenina, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: 1 ( Husár ) 
Zdržali sa: 1 ( Uhrinová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 46 
Zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova1, Zlaté Moravce 
(mat. č.34) 
 
Primátor mesta -  požiadal JUDr. Vozárovú, aby podala bližšie informácie 
k predloženému bodu. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že predmetný návrh je predkladaný mestskému 
zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, že je potrebné zabezpečiť správu  vykonanej 
rekonštrukcie  a modernizácie ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce touto Základnou školou. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu a neskôr dal hlasovať: 
 
Za: 15 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Husár, Hritz, Lisý, Tonkovič, Vicianová, Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 1 ( Škvarenina ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
 
 
K bodu 47 
Informácia o zmene sekretára komisie mládeže, školstva, kultúry a športu (mat. 



č.35) 
 
Primátor mesta – požiadal prednostu MsÚ, aby podal bližšie informácie 
k predloženému bodu. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že zo Štatútu rokovania komisie vyplýva, že Mestský úrad 
menuje sekretárov komisie a za sekretára komisie mládeže, školstva, kultúry a športu 
navrhol Mgr. Hollú. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Za: 14 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Husár, Hritz, Lisý, Tonkovič,  Petrovič ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 ( Škvarenina, Vicianová ) 
 
Mestské zastupiteľstvo zobralo informáciu o zmene sekretára na vedomie. 
 
K bodu 48 
Návrh na odvolanie náčelníka MsP z dôvodu ukončenia jeho pracovného pomeru 
dohodou (mat. č.37) 
 
JUDr. Vozárová – uviedla, že zamestnávateľ uzatvoril s náčelníkom Mestskej polície 
dohodu o ukončení pracovného pomeru k 31.12.2011 a z právneho hľadiska je potrebné, 
aby mestské zastupiteľstvo odvolalo náčelníka mestskej polície Mgr. Ivana Hritza 
s účinnosťou od 1.1.2012. 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k predloženému návrhu. 
 
Poslankyňa Uhrinová – navrhla vyplatiť náčelníkovi Mestskej polície odmenu vo výške 
500,- EUR za dlhoročnú prácu vo funkcii náčelníka. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že náčelník sa s primátorom mesta dohodol o vyplatení 
odmeny. 
Poslankyňa Uhrinová – stiahla späť návrh. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu na odvolanie náčelníka Mestskej polície: 
 
Za: 14 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Galaba, Šepták, Uhrinová, 
Hollý, Husár, Lisý, Tonkovič, Petrovič, Škvarenina ) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 ( Hritz, Vicianová ) 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 48 
Návrh na menovanie  náčelníka Mestskej polície 



 
Primátor mesta – navrhol na základe výsledkov výberového konania zo dňa 29.4.2011 
a odporučenia výberovej komisie na funkciu náčelníka Mestskej polície PhDr. Mariána 
Takáča. 
Poslanec Galaba – položil otázku, že kto bol členom výberovej komisie. 
Primátor mesta – odpovedal, že komisia bola v zložení poslankyňa Babocká, 
poslankyňa Uhrinová a JUDr. Kollár. 
Zástupca náčelníka Mestskej polície sa predstavil poslancom Mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Galaba – sa opýtal na predstavy a zmeny v Mestskej polícií. 
Zástupca náčelníka Mestskej polície – uviedol, že sa zmenila štruktúra služieb 
Mestskej polície, zabezpečilo sa nové vozidlo, obnovilo sa pracovisko kamerového 
systému, prihlásenie sa do projektu a do budúcnosti plánuje zabezpečiť 24 hodinové 
zmeny Mestskej polície, spoluprácu s okolitými obcami. 
Poslankyňa Uhrinová – reagovala na kritiku výberovej komisie na náčelníka Mestskej 
polície a poďakovala zástupcovi náčelníka za vykonanú prácu. 
Poslanec Chládek – položil otázku zástupcovi náčelníka, či Mestská polícia vykonala 
kontrolu prevádzok poslanca Záchenského na niekoho pokyn. 
Zástupca náčelníka – uviedol, že na kontrolu nedostal príkaz a kontrolu Mestská polícia  
vykonávala aj v iných prevádzkach z dôvodu zmeny VZN o prevádzkových dobách. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu na menovanie náčelníka Mestskej polície: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Husár, Hritz, Petrovič, Škvarenina, Tonkovič, Vicianová, Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 49 
Súhlas mesta so zaradením súkromnej materskej školy do siete škôl a školských 
zariadení (mat. č.38) 
 
Primátor mesta – požiadal Mgr. Hollú o prednesenie predloženého materiálu. 
Mgr. Hollá – uviedla, že spoločnosť ESAMS s.r.o. si podala žiadosť o vydanie súhlasu 
Mesta Zlaté Moravce k zaradeniu Súkromnej bilingválnej materskej školy do siete škôl 
MŠVVaŠ z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
z podielových daní. 
 
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu: 
 
Za: 16 ( Klučiar, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Uhrinová, 
Hollý, Husár, Hritz, Petrovič, Škvarenina, Tonkovič, Vicianová, Lisý) 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
K bodu 50 
Vystúpenia občanov 
Primátor mesta – vyzval občanov, ktorí majú záujem vystúpiť pre Mestským 
zastupiteľstvom a udelil im slovo. 
Pán Šíma – zástupca firiem KANVOD s.r.o., VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 
odprezentoval zámer výstavby bytových domov na Ďatelinisku a budúcu výstavbu 
domova dôchodcov a uviedol, že od mesta majú požiadavku na vypracovanie projektov 
a objednanie vyhlasovateľa verejnej súťaže. 
Pán Paluška – vyjadril výhrady voči prijatému VZN o dani za psov, ktorý bol schválený 
na 11. MsZ konanom dňa 15.12.2011. 
Pán Skyva – vyjadril nespokojnosť s parkovaním v meste Zlaté Moravce a navrhol 
možnosti na riešenie. 
 
K bodu 51 
Rôzne 
 
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu.  
Poslanec Šepták – informoval o doručení upozornenia primátorovi mesta, ktoré následne 
prečítal: Upozorňujem na porušenie zamestnanca p. Michala Grujbára, ktorý je 
štatutárnym orgánom Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce so 
sídlom ul. Bernolákova č.4, 953 34 Zlaté Moravce a ktorý je zároveň aj konateľom 
obchodnej spoločnosti PROFINITY INVEST, s.r.o. so sídlom ul. Klincova č. 37/B, 821 
08  Bratislava, IČO 45 442 185 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd. Sro. Vložka č. 64260/B.  
Podľa ust.9 ods. 4) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov bol uvedený vedúci zamestnanec povinný do 30 dní odo dňa 
ustanovenia do funkcie riaditeľa Mestskej nemocnice skončiť vykonávanie funkcie 
konateľa spoločnosti PROFINITY INVEST, s.r.o. 
Výnimka z obmedzenia podľa ust. § 9 ods. 2) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, tak ako sa uvádza v písomnej odpovedi 
zo dňa 08.12.2011 na moju interpeláciu na rokovaní MsZ zo dňa 10.11.2011 sa na p. 
Michala Grujbára nevzťahuje, nakoľko on ako fyzická osoba neposkytuje zdravotnú 
starostlivosť. 
Podľa § 13 ods. 1) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov žiadam do 30 dní od doručenia upozornenia oboznámiť o výsledku 
konania ako aj s prijatým opatrením. 
JUDr. Vozárová – sa vyjadrila, že riaditeľ Mestskej nemocnice Michal Grujbár predložil 
prehlásenie a doriešil konateľstvo v spomínanej spoločnosti. 
Poslanec Galaba – vyzval primátora mesta, aby konal transparentne ohľadne riaditeľa 
Mestskej nemocnice a aby funkcie na riaditeľov mestských podnikov boli obsadené 
výberovými konaniami a vo výberových komisiách boli aj poslanci Mestského 
zastupiteľstva. 
Primátor mesta – reagoval na výhrady poslanca Galabu. 
 



K bodu 52 
Diskusia 
 
Primátor mesta – požiadal poslancov, ak majú k tomuto bodu niečo môžu vystúpiť. 
Poslankyňa Vicianová – požiadala o ukončenie rokovania Mestského zastupiteľstva. 
 
K bodu 53 
Interpelácie poslancov  
 
Primátor mesta – uviedol, že žiada poslancov o predloženie interpelácií. 
 
Poslanec Chládek – interpeloval  
 
Riaditeľa Mestskej nemocnice - žiada písomnú odpoveď na informáciu, že medzi 
zamestnancami Mestskej nemocnice prebieha v súčasnosti petícia proti schváleniu 
neziskovej organizácie Mestskej nemocnice. 
 
Riaditeľa Záhradníckych služieb – žiada, aby sa vytvorilo miesto na venčenie pre 
psíčkárov zo sídliska Hviezdoslavova a Nábrežie Žitavy za 13. poschodovým činžiakom 
a navrhol zlegalizovanie tohto miesta. 
  
Prednostu MsÚ – aby pri zriadení novej oficiálnej internetovej stránky mesta boli 
zverejnené pre občanov všetky materiály, ktoré dostávajú poslanci na MsZ. 
 
Riaditeľ Záhradníckych služieb Tomajko – uviedol, že navrhnuté priestory nie sú vhodné 
na venčenie psov z dôvodu, že v blízkosti sa nachádza Materská škôlka a v schválenom 
VZN mesta sú vyhradené priestory vedľa Žitavy, Zlatňanky, Parku mládeže a smerom na 
Chyzerovce, kde môžu majitelia venčiť psov. 
 
Prednosta MsÚ – uviedol, že materiály na februárové zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva budú zverejnené na web mesta v sekcii Mestské zastupiteľstvo. 
 
Poslanec Galaba – interpeloval 
 
Vedenie mesta - žiada o predloženie pracovnej zmluvy zamestnanca, ktorý  zabezpečuje 
video prenosy z Mestského zastupiteľstva. 
Prednosta MsÚ – uviedol, že je to súčasťou náplne práce informatika. 
 
Poslanec Galaba – interpeloval  
 
vedenie mesta - ohľadne uverejnených dvoch zmlúv na internete. Prvou je zmluva 
uzatvorená medzi Mestom Zlaté Moravce a Advokátskou kanceláriou JUDr. Cimráka 
o poskytovaní právnych služieb. 
- žiada o písomnú odpoveď prečo bola služba objednaná, s akou sumou sa počíta 
v rozpočte na rok 2012 a z akej rozpočtovej kapitoly bude hradené poskytovanie 
právnych služieb 



Ďalej uviedol, že Mesto Zlaté Moravce uzatvorilo zmluvu o spolupráci podľa autorského 
zákona s Ondrejom Sivčákom, kde predmetom zmluvy je, že objednávateľ bude pre 
mesto vyhotovovať autorské, slovesné, fotografické a autorizované diela slúžiace na 
propagáciu Mesta Zlaté Moravce a na informovanie o dianí v meste a slovesné diela bude   
publikovať v printových, elektronických médiách.  
- žiada o písomnú odpoveď z akej rozpočtovej kapitoly bude financovanie, prečo si mesto 
objednalo službu a či je to hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami občanov 
mesta.  
 
Riaditeľa Technických služieb – žiada o písomnú odpoveď na dôvody objednania 
a vyplatenia faktúry pre firmu PROFINITY INVEST s.r.o. a predloženie záverečnej 
správy od spomínanej firmy. 
 
Poslanec Šepták – interpeloval  
 
Riaditeľa Mestskej nemocnice a hlavného kontrolóra – žiada o písomné zdôvodnenie 
potreby vystavenia objednávok firme Eagle, s.r.o. na statický posudok na budovu nultého 
skladu, zameranie objemovej budovy nultého skladu, projekt riešenia statickej dopravy 
a vyčlenenie parkovacích státí na plochách v nemocnici a následnú fakturáciu 
s duplicitným DPH a faktúru na zameranie a analýzu statickej dopravy a vyčlenenie 
parkovacích státí.  
 
Riaditeľa Technických služieb – žiada o písomné zdôvodnenie vystavenia objednávky na 
pracovné oblečenie a úhradu faktúry s duplicitným DPH. 
 
Riaditeľa Mestskej nemocnice – žiada, že aké právne služby boli poskytnuté, v čom 
spočívalo právne poradenstvo Advokátskej kancelárií JUDr. Cimráka a akým spôsobom 
boli finančné prostriedky uhradené. 
 
Poslankyňa Vicianová – sa ospravedlnila kolegom poslancom, že požiadala o predčasné 
ukončenie Mestského zastupiteľstva, pretože nevedela, že v interpeláciách zaznejú 
dôležité skutočnosti. 
  
K bodu 54 
Schválenie uznesenia 
 
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupiteľstvo   
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania. 
Poslankyňa Dubajová -uviedla, že všetky uznesenia, ktoré boli prerokované k bodom 
11. MsZ dňa 15.12.2011 a dňa 19.12.2011 boli premietané, upravené podľa pripomienok 
poslancov a sú platné. 
 
 
 

 
 



Uznesenie č. 193 /2011  
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie zapisovateľky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
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 11.zasadnutí MZ 
konanom dňa 15.12.2011 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                                      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                         primátor mesta 
    
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                 prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie č. 194 /2011 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
určenie overovateľov zápisnice a 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Pharm.Dr. Ivonu Vicianovú  a p. poslankyňu Mgr. 
Denisu Uhrinovú  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 

           Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 
 
 
 



Uznesenie č. 195/2011  
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Schválenie návrhovej komisie   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
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. poslankyňu Evu Dubajovú ,  za členov: p. poslanca 
Ing. Petra Hollého a p. poslanca Mgr. Milana Galabu 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011                                                                                                   

 
          Ing. Peter Lednár, CSc. 

              primátor mesta 
 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  196/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

 konaného  dňa  15.12.2011  
Schválenie zámeru mesta Zlaté Moravce smerujúceho k zlepšeniu životných 
podmienok marginalizovaných komunít mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11.zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie zámeru mesta Zlaté Moravce smerujúceho k zlepšeniu životných 
podmienok marginalizovaných komunít mesta  
u k l a d á 
Mestskému úradu spracovať analýzu a pripraviť program smerujúci k zlepšeniu 
životných podmienok marginalizovaných komunít mesta, ktorý bude obsahovať najmä 
analýzu súčasného stavu (sociálno-ekonomická situácia, zamestnanosť, bývanie, 
školstvo) a rozvojovú stratégiu obsahujúcu vízie a možnosti zlepšenia životných 
podmienok marginalizovaných komunít v meste Zlaté Moravce  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 



Uznesenie č. 188/2011 / nepodpísané uznesenie 
z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 10.11.2011 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poslanecký návrh zakladateľskej listiny   Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. a štatút  Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  10. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 10.11.2011 
p r e r o k o v a l o  
na základe poslaneckého návrhu  zakladateľskú listinu Mestskej nemocnice prof. Dr. 
Rudolfa Korca n.o.   a štatút  Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.  
s ch v a ľ u j e 
na základe poslaneckého návrhu  zakladateľskú listinu Mestskej nemocnice prof. Dr. 
Rudolfa Korca n.o.   a štatút  Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
 
                                                                                                       Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  197/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011, 
ktorého výkon bol pozastavený primátorom mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 
188/2011 z 10. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 
10.11.2011 o schválení zakladateľskej listiny Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. a štatútu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.. 
p o t v r d z u j e 
v súlade s ustanovením § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 188/2011 z 10. Zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 o schválení 
zakladateľskej listiny Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. a štatútu 
Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa Korca n.o.. 
 



V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                                       Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 

Uznesenie č. 198 /2011 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie príspevkovej organizácie mesta – Mestská nemocnica prof. Dr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. 
z r u š u j e 
príspevkovú organizáciu mesta – Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015 ku dňu 31.03.2012. Mesto Zlaté Moravce ako 
zriaďovateľ tejto príspevkovej organizácie v zmysle zákona preberá všetky záväzky 
a pohľadávky zrušenej organizácie. 
p o v e r u j e 
primátora mesta Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára, CSc. podpísaním a zabezpečením 
úradného overenia zakladateľskej listiny a štatútu Mestskej nemocnice prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. schválených uznesením č. 188/2011 z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 10.11.2011 a na podpísanie a podanie návrhu na 
zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa Korca n.o. do 
príslušného registra neziskových organizácií, a to v lehote 5 dní od právoplatnosti tohto 
uznesenia. 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu mesta Zlaté Moravce  , aby vykonal všetky úkony potrebné 
k podaniu návrhu na zápis neziskovej organizácie Mestská nemocnica prof. Dr. Rudolfa 
Korca n.o. do príslušného registra, a to v lehote  5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 
s ch v a ľ u j e 
založenie neziskovej organizácie  Mestská nemocnica prof. Dr.Rudolfa Korca n.o., so 
sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravcev zmysle zákona č.213/1997Z.z.o 
neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších 
predpisov. 
vklad mesta Zlaté Moravce ako zakladateľa neziskovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca n.o. vo výške 5.000,-EUR. 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 



Uznesenie č. 199/2011 
z 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 15.12.2011 
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 11. zasadnutí MZ konanom dňa 
15.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2012 a  
s ch v a ľ u j e 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach na rok 2012 na 
dátumy 16. február, 26. apríl, 21. jún, 20. september, 8. november, 13. december. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                     primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  200/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ulici  v  Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV č. 5091),  konkrétne: 
 byt   č. 36  (3 – izbový byt, typ bytu: F1 o výmere 86,56 m²) 

pre  PaeDr.  Ľubomíra Michalíka, rod. Michalíka, nar. 07.05.1958 
a manželku Annu Michalíkovú, rod. Kašubovú,  nar.  26.12.1958,  
bytom:  Tekovská   č.  3027/55, 953 01 Zlaté Moravce 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ul. v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
byt   č. 36  (3 – izbový byt, typ bytu: F1 o výmere 86,56 m²) 
pre  PaeDr.  Ľubomíra Michalíka, rod. Michalíka, nar. 07.05.1958 a manželku Annu 
Michalíkovú, rod. Kašubovú,  nar.  26.12.1958, bytom:  Tekovská   č.  3027/55, 953 01 



Zlaté Moravce,  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytu 
-   užívatelia  bytu 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
zámer  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  Tekovskej ul. v Zlatých 
Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku  parcely 
KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
byt   č. 36  (3 – izbový byt, typ bytu: F1 o výmere 86,56 m²) 
pre  PaeDr.  Ľubomíra Michalíka, rod. Michalíka, nar. 07.05.1958 a manželku Annu 
Michalíkovú, rod. Kašubovú,  nar.  26.12.1958, bytom:  Tekovská   č.  3027/55, 953 01 
Zlaté Moravce,  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytu 
-   užívatelia  bytu 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011                                                                                                 
 

          Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  201/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ulici  v  Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné 
číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV č. 5091),  konkrétne: 
 byt   č. 35  (3 – izbový byt, typ bytu:  E5 o výmere 89,60 m²) 

pre Ľudovíta Chládeka, rod. Chládeka, nar. 16.08.1977  
a manželku MUDr. Danutu Chládekovú, rod. Wagnerovú, nar. 19.03.1980, 
bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 Zlaté Moravce 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  
Tekovskej ul. v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 



3027 na pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
byt   č. 35  (3 – izbový byt, typ bytu:  E5 o výmere 89,60 m²) 
pre Ľudovíta Chládeka, rod. Chládeka, nar. 16.08.1977  
a manželku MUDr. Danutu Chládekovú, rod. Wagnerovú, nar. 19.03.1980, 
bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   z nasledovných dôvodov: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytu     
-   užívatelia  bytu   
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
zámer  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce  -  byt  na  Tekovskej ul. v Zlatých 
Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku  parcely 
KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  
1010 m2 (LV 5091), konkrétne: 
byt   č. 35  (3 – izbový byt, typ bytu:  E5 o výmere 89,60 m²)  
pre Ľudovíta Chládeka, rod. Chládeka, nar. 16.08.1977  
a manželku MUDr. Danutu Chládekovú, rod. Wagnerovú, nar. 19.03.1980, 
bytom:  Tekovská   č.  3027/53, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   z nasledovných dôvodov: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytu     
-   užívatelia  bytu   
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                        primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  202/2011 
z 11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Návrh  na  schválenie prevodu majetku Mesta Zlaté Moravce  -  schválenie  prevodu  
bytu, ktorý sa nachádza  na  Tekovskej ul.  v  Zlatých Moravciach  v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091)  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,   konkrétne: 
byt   č. 11    /C1/    na   prízemí   bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo 3027    na   
Ul.   Tekovská,      orientačné   číslo     51   v   Zlatých   Moravciach     v    celosti    
pre   PhDr.  Katarínu  Rajnohovú,  rod. Števulovú, nar. 27.04.1982,    bytom:   
Tekovská   č.  3027/51, 953 01 Zlaté Moravce   



z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  na   schválenie  prevodu majetku  Mesta Zlaté Moravce  -  bytu  na Ul. Tekovskej 
v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza  v bytovom dome súpisné číslo 3027 na  
pozemku    parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091) , konkrétne: 
byt   č. 11  /C1/ na prízemí bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo 3027, Tekovská 
ul., orientačné číslo 51 v Zlatých Moravciach v celosti  (1 – izbový byt)  
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu    41288/3740077,  +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  parcelné číslo 3460/71   
ako  parcela registra „C“,   druh  pozemku: zastavané plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 
m², k. ú.  Zlaté  Moravce,   na   ktorom  je  bytový dom postavený,  v  podiele  
41288/3740077  k celku   pozemku.  Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    druh 
pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria   o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté Moravce, na 
ktorom je bytový   dom  postavený,  je  výmer   pripadajúci  k spoluvlastníckemu podielu 
11,15 m². 
→    pre  PhDr.  Katarínu  Rajnohovú, rod. Števulovú, nar. 27.04.1982, bytom:  Tekovská   
č.  3027/51, 953 01 Zlaté Moravce  
za cenu    17582,60 €   ( 529 693 -Sk),  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívateľka bytu  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  majetku Mesta Zlaté Moravce  -  prevod   
bytu  na Ul. Tekovskej v Zlatých Moravciach, ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na  pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2 (LV 5091),   konkrétne: 
byt   č. 11  /C1/ na prízemí bytového domu, vchod č. 51, súpisné číslo 3027, Tekovská 
ul., orientačné číslo 51 v Zlatých Moravciach v celosti  (1 – izbový byt)  
+  podiel    priestoru    na    spoločných     častiach     a    spoločných   zariadeniach    
domu    41288/3740077,  +  spoluvlastnícky   podiel   k  pozemku  parcelné číslo 3460/71   
ako  parcela registra „C“,   druh  pozemku: zastavané plochy  a  nádvoria  o  výmere 1010 
m², k. ú.  Zlaté  Moravce,   na   ktorom  je  bytový dom postavený,  v  podiele  
41288/3740077  k celku   pozemku.  Na   pozemku    parcelné číslo   3460/71    druh 
pozemku:  zastavané   plochy  a    nádvoria   o  výmere 1010 m², k. ú.  Zlaté Moravce, na 
ktorom je bytový   dom  postavený,  je  výmer   pripadajúci  k spoluvlastníckemu podielu 
11,15 m². 
→    pre  PhDr.  Katarínu  Rajnohovú, rod. Števulovú, nar. 27.04.1982, bytom:  Tekovská   
č.  3027/51, 953 01 Zlaté Moravce  
za cenu   17582,60 €  ( 529 693 -Sk),  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 



-   cenová  zábezpeka  pri výstavbe bytov      
-   užívateľka bytu  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                        primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  203/2011 
z  11.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
Návrh na schválenie  prenájmu  nebytových priestorov o výmere 3,50 m², 
nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, 
Zlaté Moravce so súpisným číslo 1330 /administratívna budova/, postavená na 
parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 /druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce, vedené  na LV č. 3453   pre obchodnú spoločnosť  
Slovanet, a.s., sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 765 143  z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom   11. zasadnutí MsZ 
konanom dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh na schválenie  prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  -   schválenie  prenájmu  
nebytových priestorov o výmere 3,50 m², nachádzajúcich sa na prízemí nehnuteľnosti – 
budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslo 1330 
/administratívna budova/, postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 /druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel 
využitia: internetová rozvodňa   
→ pre obchodnú spoločnosť  Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 
Bratislava, IČO: 35 765 143  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
na dobu  5 rokov  od 01.01.2012  do 31.12.2016   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 → 12,00  
€/m²/rok  (ostatné  nebytové  priestory) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 

- prenajímaný priestor pod schodmi o výmere 3,50 m², kde je umiestnená 
internetová rozvodňa spoločnosti Slovanet, a.s. nie je možné momentálne využiť 
na nič iné  



- zabezpečenie  internetového rozvodu a káblovej televízie pre obyvateľov Zlatých 
Moraviec 

 s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  majetku Mesta Zlaté Moravce  -      
prenájom   nebytových priestorov o výmere 3,50 m², nachádzajúcich sa na prízemí 
nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslo 
1330 /administratívna budova/, postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 
/druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel 
využitia: internetová rozvodňa   
→ pre obchodnú spoločnosť  Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 
Bratislava, IČO: 35 765 143  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  
písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
na dobu  5 rokov  od 01.01.2012  do 31.12.2016   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  12,00 
€/m²/rok  (ostatné  nebytové  priestory) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 

- prenajímaný priestor pod schodmi o výmere 3,50 m², kde je umiestnená 
internetová rozvodňa spoločnosti Slovanet, a.s. nie je možné momentálne využiť 
na nič iné  

- zabezpečenie  internetového rozvodu a káblovej televízie pre obyvateľov Zlatých 
Moraviec 

 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                          primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                 prednosta mestského úradu 
 

Uznesenie  č.  204/2011 
z  11.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
Návrh na  schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  -   
schválenie  prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 
m²) a na I. poschodí (192,60 m²)  nehnuteľnosti – budova  CENTRUM  VOĽNÉHO 
ČASU  na  Rovňanovej ul. v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 2062 (druh stavby: 
budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), postavená na parcele KN registra 
„C“, č. parcely 2601/17 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté 
Moravce  
→ pre občianske  združenie  MAJÁK, so sídlom: Bernolákova 37, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 36 108 154   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  



Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom   11. zasadnutí MsZ 
konanom dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh    na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  -   
schválenie  prenájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 m²) 
a na I. poschodí (192,60 m²)  nehnuteľnosti – budova  CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  
na  Rovňanovej ul. v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 2062 (druh stavby: budova pre 
školstvo, na vzdelávanie a výskum), postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 
2601/17 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce → pre 
občianske  združenie  MAJÁK, so sídlom: Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
36 108 154   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   
č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu  3 roky od 01.01.2012  do 31.12.2014   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 → 1,00  
€/m²/rok  (ostatné  nebytové  priestory) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímané   priestory  pre  OZ -  MAJÁK  na prízemí sú využívané  ako  chránené 
pracovisko a priestory na 1. poschodí  sú využívané na charitatívnu činnosť. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prenájom  majetku Mesta Zlaté Moravce  -      
prenájom   nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (128,46 m²) a na I. 
poschodí (192,60 m²)  nehnuteľnosti – budova  CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  na  
Rovňanovej ul. v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 2062 (druh stavby: budova pre 
školstvo, na vzdelávanie a výskum), postavená na parcele KN registra „C“, č. parcely 
2601/17 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/  v k. ú. Zlaté Moravce → pre 
občianske  združenie  MAJÁK, so sídlom: Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
36 108 154   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   
č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na dobu  3 roky od 01.01.2012  do 31.12.2014   za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 → 12,00  
€/m²/rok  (ostatné  nebytové  priestory) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímané   priestory  pre  OZ -  MAJÁK  na prízemí sú využívané  ako  chránené 
pracovisko a priestory na 1. poschodí   na charitatívnu činnosť. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                       primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 



Uznesenie  č.  205/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie  prevodu  majetku Mesta Zlaté Moravce – častí  parcely KN 
registra „C“, číslo parcely 4714/1 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 4 050 
m²), ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce /Chyzerovce/ 
a je zapísaná na LV č. 3453, odčlenené GP č. 77/2011 vyhotoveným geodetom 
Martinom Holým, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683 dňa 
21.09.2011 : 
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/74 (druh pozemku: záhrada) o výmere 
118 m² 

 pre      Jozefa     Sýkoru,   rod.     Sýkoru     a   manželka    Martu    Sýkorovú,     
rod.           
 Soľčiansku,   bytom: Baničova 5, 953 01  Zlaté   Moravce 

→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/75 (druh pozemku: záhrada) o výmere 
118 m² 

 pre   Annu Nociarovú, rod. Krištofovú,   bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   
Moravce (4/6), Moniku Nociarovú, bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   Moravce 
(1/6), Zuzanu    
 Nociarovú,  bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   Moravce (1/6) 

→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/76 (druh pozemku: záhrada) o výmere 
114 m² 

 pre   Ing. Pavla Klimana a Melániu  Klimanovú,  rod.   Hornú,   bytom: 
Baničova 9,    
 953 01  Zlaté   Moravce 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
n  á  v  r  h     na    schválenie  prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce  -    častí  parcely KN registra „C“, číslo parcely 4714/1 (druh pozemku: 
záhrada; celková výmera: 4 050 m²), ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté 
Moravce /Chyzerovce/ a je zapísaná na LV č. 3453, odčlenené GP č. 77/2011 
vyhotoveným geodetom Martinom Holým, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 
37 324 683 dňa 21.09.2011: 
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/74 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 

 pre      Jozefa     Sýkoru,   rod.     Sýkoru     a   manželku    Martu    Sýkorovú,     rod.           
 Soľčiansku,   bytom: Baničova 5, 953 01  Zlaté   Moravce 
 

→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/75 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 
 pre   Annu Nociarovú, rod. Krištofovú,   bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   Moravce 
 (4/6), Moniku Nociarovú, bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   Moravce (1/6), Zuzanu    
 Nociarovú,  bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   Moravce (1/6) 
 

→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/76 (druh pozemku: záhrada) o výmere 114 m² 



 pre   Ing. Pavla Klimana a Melániu  Klimanovú,  rod.   Hornú,   bytom: Baničova 9,    
 953 01  Zlaté   Moravce 
 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za cenu 10,00 €/m² 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemky  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktoré sú  priľahlé 
k pozemkom  
    vo vlastníctve  žiadateľov /funkčne prislúchajúce k pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov/      
-   uvedení  žiadatelia  o kúpu  častí  uvedeného  mestského  pozemku  ho už vyše 20 
rokov   
    udržujú a starajú sa oň 
 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  prevod  nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  
-   častí  parcely KN registra „C“, číslo parcely 4714/1 (druh pozemku: záhrada; celková 
výmera: 4 050 m²), ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce 
/Chyzerovce/ a je zapísaná na LV č. 3453, odčlenené GP č. 77/2011 vyhotoveným 
geodetom Martinom Holým, Moravecká 8, 951 93 Topoľčianky, IČO: 37 324 683 dňa 
21.09.2011: 
→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/74 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 

 pre      Jozefa     Sýkoru,   rod.     Sýkoru     a   manželku    Martu    Sýkorovú,     rod.           
 Soľčiansku,   bytom: Baničova 5, 953 01  Zlaté   Moravce 
 

→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/75 (druh pozemku: záhrada) o výmere 118 m² 
 pre   Annu Nociarovú, rod. Krištofovú,   bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   Moravce 
 (4/6), Moniku Nociarovú, bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   Moravce (1/6),   
Zuzanu    
 Nociarovú,  bytom: Baničova 7, 953 01  Zlaté   Moravce (1/6) 
 

→   pozemok KN reg. „C“ parcela č. 4714/76 (druh pozemku: záhrada) o výmere 114 m² 
 pre   Ing. Pavla Klimana a Melániu  Klimanovú,  rod.   Hornú,   bytom: Baničova 9,    
 953 01  Zlaté   Moravce 

z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za cenu   10,00 €/m² 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemky  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktoré sú  priľahlé 
k pozemkom  
    vo vlastníctve  žiadateľov /funkčne prislúchajúce k pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov/      
 
 
 



-   uvedení  žiadatelia  o kúpu  častí  uvedeného  mestského  pozemku  ho už vyše 20 
rokov   
    udržujú a starajú sa oň 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                         primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  206/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________
___ 
Návrh  na   schválenie  prevodu  majetku  Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  
časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria; celková výmera 26 285 m²), ktorá bude po odčlenení  GP č. 319/2011 zo 
dňa 24.10.2011 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Raškovičom /vyhotoveným 
geodetom Martinom Švecom -  Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 
93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa 11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym 
pod č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/36 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) o výmere 291 m² 
→    pre    Bc. Petra Valkoviča a manželku Marianu Valkovičovú, r. Kazíkovú, 
bytom:  
       Tekovská  55, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
n á v r h   na    schválenie  prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 291 m², 
ktorá bude po odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011, autorizačne overeným Ing. 
Vladimírom Raškovičom /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická 
odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným 
dňa 11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym pod č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/36 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
→    pre    Bc. Petra Valkoviča, nar. 11.06.1974   a manželku Marianu Valkovičovú, r.   
        Kazíkovú, nar. 09.03.1975, bytom: Tekovská  55, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za cenu  15,00 €/m² 



 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci 
s pozemkom   
    vo vlastníctve  žiadateľa /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľa/  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453) - časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 291 m², 
ktorá bude po odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011 autorizačne overeným Ing. 
Vladimírom Raškovičom /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická 
odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným 
dňa 11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym pod č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/36 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
→    pre    Bc. Petra Valkoviča, nar. 11.06.1974   a manželku Marianu Valkovičovú, r.   
        Kazíkovú, nar. 09.03.1975, bytom: Tekovská  55, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  za cenu  15,00 €/m² 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci 
s pozemkom   
    vo vlastníctve  žiadateľa /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľa/  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                     primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                             prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  207/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________
___ 
Návrh  na   schválenie prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  
prenájmu časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 215 m², ktorá 
bude po odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011 autorizačne overeným Ing. 
Vladimírom Raškovičom /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická 
odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071 
overeným dňa 11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym pod č. 461/2011/ predstavovať 



parcelu č.  887/37 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    →    pre    Bc. 
Petra Valkoviča, nar. 11.06.1974   a manželku Marianu Valkovičovú, r.   
        Kazíkovú, nar. 09.03.1975, bytom: Tekovská  55, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
n á v r h   na    schválenie   prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  
prenájmu časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 215 m²  , ktorá bude po 
odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011, autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Raškovičom /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická odborná 
kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným dňa 
11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym pod č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/37 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)    →    pre    Bc. Petra Valkoviča, nar. 11.06.1974   
a manželku Marianu Valkovičovú, r.   
        Kazíkovú, nar. 09.03.1975, bytom: Tekovská  55, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu 20 rokov  za nájomné 0,10 
€/m²/rok  /od 01.01.2012 do 31.12.2032/  
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo  vlastníctve  mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci 
s pozemkom   
    vo    vlastníctve   žiadateľa   /funkčne   prislúchajúci   k  pozemku vo vlastníctve 
žiadateľa/,  
    ktorý bude  nájomca  po vybudovaní   rodinného  domu na susednom pozemku /ktorý 
je vo   
    vlastníctve žiadateľa/  udržiavať 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  prenájom časti parcely  KN registra „C“, číslo parcely 887/2 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 26 285 m²) o výmere 215 
m², ktorá bude po odčlenení  GP č. 319/2011 zo dňa 24.10.2011, autorizačne overeným 
Ing. Vladimírom Raškovičom /vyhotoveným geodetom Martinom Švecom -  Geodetická 
odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 102 071, overeným 
dňa 11.11.2011 Ing. Petrom Čúzym pod č. 461/2011/ predstavovať parcelu č.  887/37 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
→    pre    Bc. Petra Valkoviča, nar. 11.06.1974   a manželku Marianu Valkovičovú, r.   
        Kazíkovú, nar. 09.03.1975, bytom: Tekovská  55, 953 01 Zlaté Moravce 
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu 20 rokov  za nájomné  0,10 
€/m²/rok  /od 01.01.2012 do 31.12.2032/ 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo  vlastníctve  mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci 
s pozemkom   



    vo    vlastníctve   žiadateľa   /funkčne   prislúchajúci   k  pozemku vo vlastníctve 
žiadateľa/,  
    ktorý bude  nájomca  po vybudovaní   rodinného  domu na susednom pozemku /ktorý 
je vo   
    vlastníctve žiadateľa/  udržiavať 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  208/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________
___ 
Návrh  na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   
časť  pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 2871/4 (druh pozemku: 
ostatné plochy) o výmere 508 m², ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta 
Zlaté Moravce na Továrenskej ul. /pred zimným štadiónom/  →  pre  podnikateľa  
Ing. Ivana Rubaninského, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, miesto 
podnikania: Hlavná  76,  951 95  Obyce, IČO: 31 197 337  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –  
schválenie  prenájmu časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 2871/4 (druh 
pozemku: ostatné plochy) o výmere 508 m², ktorý sa nachádza v katastrálnom území 
mesta Zlaté Moravce na Továrenskej ul. /pred zimným štadiónom/   →   pre  podnikateľa  
Ing. Ivana Rubaninského, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, miesto 
podnikania: Hlavná  76,  951 95  Obyce, IČO: 31 197 337  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
na dobu   určitú  do  31.03.2016    /od 01.01.2012 do 31.03.2016/ 
za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské 
účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-  jedná  sa  o pozemok  vo vlastníctve  mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci s časťou 
pozemku  o výmere  464 m², ktorý má podnikateľ  Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a 



predaj ovocných a okrasných drevín, miesto podnikania: Hlavná  76,  951 95  Obyce, 
IČO: 31 197 337  v prenájme do 31.03.2016  /funkčne   prislúchajúci   k  pozemku 
v nájme podnikateľa  do 31.03.2016/ 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/  –   prenájom časti  pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 2871/4 (druh 
pozemku: ostatné plochy) o výmere 508 m², ktorý sa nachádza v katastrálnom území 
mesta Zlaté Moravce na Továrenskej ul. /pred zimným štadiónom/   →   pre  podnikateľa  
Ing. Ivana Rubaninského, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, miesto 
podnikania: Hlavná  76,  951 95  Obyce, IČO: 31 197 337  z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
na dobu   určitú  do  31.03.2016    /od 01.01.2012 do 31.03.2016/ 
za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské 
účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-  jedná  sa  o pozemok  vo vlastníctve  mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci s časťou 
pozemku  o výmere  464 m², ktorý má podnikateľ  Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a 
predaj ovocných a okrasných drevín, miesto podnikania: Hlavná  76,  951 95  Obyce, 
IČO: 31 197 337  v prenájme do 31.03.2016  /funkčne   prislúchajúci   k  pozemku 
v nájme podnikateľa  do 31.03.2016/ 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                       primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  209/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –   
pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely 2536/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere  375 m², na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 980 
vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté 
Moravce na Kalinčiakovej ul. /bývalý ÚRAD PRÁCE/  a časť parcely KN registra 
„C“, číslo  parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 8  m² - pozemok 
pod jestvujúcimi schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane  budovy vo 
vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994)   →   pre  Miloša Jánošova, nar. 25.10.1974, 
bytom: E.M. Šoltésovej 1582/39, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného 



osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov   
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  –  
prenájmu pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely 2536/1 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  375 m² /na ktorej sa nachádza stavba súpisné 
číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté 
Moravce na Kalinčiakovej ul. /bývalý ÚRAD PRÁCE/  a prenájmu časti parcely KN 
registra „C“, číslo  parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 8  m² - 
pozemok pod jestvujúcimi schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane  budovy vo 
vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994)   →   pre  Miloša Jánošova, nar. 25.10.1974, bytom: 
E.M. Šoltésovej 1582/39, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   
na dobu   určitú  do  31.03.2016    /od 01.01.2012 do 31.03.2016/ 
za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na  podnikateľské 
účely)  
 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-  jedná  sa  o pozemok  vo vlastníctve  mesta  Zlaté Moravce,  ktorý  sa nachádza pod 
stavbou  →  budovou a schodmi  vo vlastníctve žiadateľa  (LV č. 3994) na Kalinčiakovej 
ul. v Zlatých Moravciach /bývalý ÚRAD PRÁCE/   
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/  –   prenájom pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely 2536/1 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere  375 m²/na ktorej sa nachádza stavba 
súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa/ ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta 
Zlaté Moravce na Kalinčiakovej ul. /bývalý ÚRAD PRÁCE/  a prenájom časti parcely 
KN registra „C“, číslo  parcely 2537/1 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 8  m² - 
pozemok pod jestvujúcimi schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane  budovy vo 
vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994)   →   pre  Miloša Jánošova, nar. 25.10.1974, bytom: 
E.M. Šoltésovej 1582/39, 953 01 Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   
na dobu   určitú  do  31.03.2016    /od 01.01.2012 do 31.03.2016/ 
za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 
Moravce účinné od 11.07.2011 → 1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku    na   
podnikateľské účely) . 
 
 
 
 



Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
 
-  jedná  sa  o pozemok  vo vlastníctve  Mesta  Zlaté Moravce,  ktorý  sa nachádza pod 
stavbou  →  budovou a schodmi  vo vlastníctve žiadateľa  (LV č. 3994) na Kalinčiakovej 
ul. v Zlatých Moravciach /bývalý ÚRAD PRÁCE/   
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                     primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 

Uznesenie  č.  210/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
N á v r h     na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/8 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) o výmere  287 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2137 (druh stavby: zam. 
dielňa)  vo vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , 
sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS 
Nitra, Vložka č. 2169/N (LV č. 26)  

 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/10 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  728 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 376 (druh stavby: 
administr. budova)  vo vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, 
spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis 
v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26)  

 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/11 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  104 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2163 (druh stavby: 
kompresorovňa)  vo vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, 
spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis 
v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26)  

 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/13 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  5191 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2166 (druh stavby: výrobná 
hala)  vo vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , 
sídlo: Robotnícka ul., 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS 
Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26) ,   celková výmera  6 310 m², 

pre obchodnú spoločnosť  FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a 
ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   



Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
N á v r h     na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/8 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  287 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na 
ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2137 (druh stavby: zam. dielňa)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N (LV č. 26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/10 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  728 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na 
ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 376 (druh stavby: administr. budova)  vo   
vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 
26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/11 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  104 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na 
ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2163 (druh stavby: kompresorovňa)  vo 
vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 
26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/13 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  5191 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na 
ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2166 (druh stavby: výrobná hala)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26) ,   
celková výmera  6 310 m² 
pre obchodnú spoločnosť  FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu  5 rokov od 01.01.2012 do 
31.12.2016 za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na 
podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že 
prenajímané pozemky na Robotníckej  ulici   sa  nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve 
obchodnej spoločnosti FERROPLAST, spol. s r.o., ktoré využíva na prevádzkovanie 
podnikateľskej činnosti, z tohto dôvodu ich Mesto Zlaté Moravce ako vlastník nemôže 
využívať na iné účely. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/  –   prenájom nasledovných pozemkov:  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/8 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  287 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na 



ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2137 (druh stavby: zam. dielňa)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N (LV č. 26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/10 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  728 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na 
ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 376 (druh stavby: administr. budova)  vo   
vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 
26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/11 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  104 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na 
ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2163 (druh stavby: kompresorovňa)  vo 
vlastníctve  podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 
26)  
 pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  658/13 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  5191 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, na 
ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 2166 (druh stavby: výrobná hala)  vo vlastníctve  
podnikateľského subjektu: FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912, zápis v OR OS Nitra, Vložka č. 2169/N, (LV č. 26) ,   
celková výmera  6 310 m² 
pre obchodnú spoločnosť  FERROPLAST, spol. s r.o. , sídlo: Robotnícka ul., 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 137 912  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu  5 rokov od 01.01.2012 do 
31.12.2016 za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom pozemku na 
podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že 
prenajímané pozemky na Robotníckej  ulici   sa  nachádzajú pod stavbami vo vlastníctve 
obchodnej spoločnosti FERROPLAST, spol. s r.o., ktoré využíva na prevádzkovanie 
podnikateľskej činnosti, z tohto dôvodu ich Mesto Zlaté Moravce ako vlastník nemôže 
využívať na iné účely. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      primátor mesta 
 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 



Uznesenie  č.  211/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh pozemku: 
ostatné plochy; celková výmera parcely 15 678 m²)   o výmere  10 m², ktorý sa nachádza na  
Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach → pre   podnikateľa obchodné meno:  Jozef 
Oremus,  PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova  42, 941 01 Bánov, IČO: 
14 424 240 /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným 
základom  / z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 15 678 m²)   o výmere  10 m², ktorý sa 
nachádza na  Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach → pre   podnikateľa obchodné 
meno:  Jozef Oremus,  PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova  42, 941 01 
Bánov, IČO: 14 424 240 /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok/  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu 1 roka  od 
01.01.2012  do 31.12.2012   za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na 
podnikateľské účely pod predajným stánkom   s   pevným   základom) . 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímaná časť  pozemku na Bernolákovej ulici o výmere 10 m² sa nachádza pod 
stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť – predaj 
pekárenských výrobkov → prenájom pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera 
prenajímaného pozemku. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
5417/  –  prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 15 678 m²)   o výmere  10 m², ktorý sa 
nachádza na  Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach → pre   podnikateľa obchodné 
meno:  Jozef Oremus,  PEKÁREŇ BÁNOV, miesto podnikania: Štúrova  42, 941 01 
Bánov, IČO: 14 424 240 /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok 
s pevným základom/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu 1 roka  
od 01.01.2012  do 31.12.2012   za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na 
podnikateľské účely pod predajným stánkom s pevným základom) . 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímaná časť  pozemku na Bernolákovej ulici o výmere 10 m² sa nachádza pod 
stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť – predaj 



pekárenských výrobkov → prenájom pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera 
prenajímaného pozemku. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
           primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  212/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5602 
(druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely  7 323 m²)   o výmere  13 
m², ktorý sa nachádza na  Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach /parcela 
KN registra „C“, č. parcely 1904/7 o výmere 13 m², druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, na ktorom sa nachádza predajný stánok; pozemok 
nevysporiadaný na LV/ 
 → pre   podnikateľa - obchodné meno:  Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto 
podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, zapísaný 
v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 2005   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 
9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.     
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5602 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely  7 323 m²)   o výmere  13 m², ktorý sa 
nachádza na  Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach /parcela KN registra „C“, č. 
parcely 1904/7 o výmere 13 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
sa nachádza predajný stánok; pozemok nevysporiadaný na LV/ 
 → pre   podnikateľa - obchodné meno:  Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: 
Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, zapísaný v ŽR ObÚ Nitra 
pod č. 407 – 2005   /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok 
s pevným základom/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu 1 roka  
od 01.01.2012  do 31.12.2012   za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na 
podnikateľské účely pod predajným stánkom s pevným základom). 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 



prenajímaná časť  pozemku na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach  o výmere 
13 m² sa nachádza pod stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkuje 
podnikateľskú činnosť – predaj zmrzliny → prenájom pozemku  na podnikateľské účely, 
nízka výmera prenajímaného pozemku. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
5417/  –  prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“,  číslo parcely 5602 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely  7 323 m²)   o výmere  13 m², ktorý sa 
nachádza na  Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach /parcela KN registra „C“, č. 
parcely 1904/7 o výmere 13 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
sa nachádza predajný stánok; pozemok nevysporiadaný na LV/ 
 → pre   podnikateľa - obchodné meno:  Ing. Juraj Mikler - BYRON, miesto podnikania: 
Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, zapísaný v ŽR ObÚ Nitra 
pod č. 407 – 2005   /na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok 
s pevným základom/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) 
zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  na dobu  1 roka 
rokov  od 01.01.2012  do 31.12.2012  za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku 
na podnikateľské účely pod predajným stánkom s pevným základom). 
 Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímaná časť  pozemku na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach  o výmere 
13 m² sa nachádza pod stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkuje 
podnikateľskú činnosť – predaj zmrzliny → prenájom pozemku  na podnikateľské účely, 
nízka výmera prenajímaného pozemku. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                       primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 

 
Uznesenie  č.  213/2011 

z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného  dňa   15.12.2011 

________________________________________________________________________
___ 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 
(druh pozemku: ostatné plochy)   o výmere  11,2 m², ktorý sa nachádza na 
Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa:  Ing. Roman  Geiszler,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  
953 01 Zlaté Moravce, IČO:  35 105 623, zapísaný v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.     



Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o výmere  11,2 m², ktorý sa nachádza na Bernolákovej ul. v 
Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa Ing. Romana  Geiszlera,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 01 
Zlaté Moravce, IČO:  35 105 623, zapísaného v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
/na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným základom, 
ktorý je jeho vlastníctvom/    na dobu  1 roka  od 01.01.2012  do 31.12.2012   za  
nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným 
stánkom s pevným základom) . 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímaná časť  pozemku na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  o výmere 11,2 m² 
sa nachádza pod stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkoval podnikateľskú 
činnosť - prenájom pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného 
pozemku. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
5417/  –  prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5601 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o výmere  11,2 m², ktorý sa nachádza na Bernolákovej ul. v 
Zlatých Moravciach  → pre   podnikateľa - obchodné meno:  Ing. Roman  Geiszler,  
miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 01 Zlaté Moravce, IČO:  35 105 623, zapísaný 
v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
/na ktorom má uvedený podnikateľ umiestnený predajný stánok s pevným základom, 
ktorý je jeho vlastníctvom/    na dobu 1 roka  od 01.01.2012  do 31.12.2012   za  nájomné 
20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným stánkom 
s pevným základom). 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímaná časť  pozemku na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach  o výmere 11,2 m² 
sa nachádza pod stánkom, v ktorom menovaný podnikateľ prevádzkoval podnikateľskú 
činnosť - prenájom pozemku  na podnikateľské účely, nízka výmera prenajímaného 
pozemku. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                       primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 



Uznesenie  č.  214/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________
_ 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 1513 
(druh pozemku: záhrady)   o výmere  123 m², ktorý sa nachádza na  Ul. Sama 
Chalúpku v Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa:  Ing. Romana  Geiszlera,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  
953 01   Zlaté   Moravce,  IČO:  35 105 623, zapísaného v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 
3543   z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   
č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 1513 (druh 
pozemku: záhrady)   o výmere  123 m², ktorý sa nachádza na  Ul. Sama Chalúpku v 
Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa:  Ing. Romana  Geiszlera,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 
01   Zlaté   Moravce,  IČO:  35 105 623, zapísaného v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na   dobu 1 roka →  od 
01.01.2012  do 31.12.2012  za  nájomné vo výške  700,00 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímaná časť  pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m², využívaná na 
podnikateľské účely sa nachádza  za prevádzkou Rýchle občerstvenie“, v ktorej 
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ  ZÁHRADA  ohradená 
dreveným obkladom – guľatinou/. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/  –  prenájom  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 1513 (druh 
pozemku: záhrady)   o výmere  123 m², ktorý sa nachádza na  Ul. Sama Chalúpku v 
Zlatých Moravciach 
 → pre   podnikateľa:  Ing. Romana  Geiszlera,  miesto podnikania: Nitrianska 11,  953 
01   Zlaté   Moravce,  IČO:  35 105 623, zapísaného v ŽR ObÚ Nitra pod č. 407 – 3543   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 1 roka →  od 
01.01.2012  do 31.12.2012  za  nájomné vo výške  700,00 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímaná časť  pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m², využívaná na 
podnikateľské účely sa nachádza  za prevádzkou Rýchle občerstvenie“, v ktorej 



podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ  ZÁHRADA  ohradená 
dreveným obkladom – guľatinou/. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                     primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Unesenie  č.  215/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
 časť pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, ktorý sa  nachádza  na Bernolákovej ulici 57 a tvorí priestory  
spoločného dvora, využívané podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, 
miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na 
podnikateľské účely  

 pozemok  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/31 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce,  na ktorom sa  nachádza stavba so súpisným číslom 2899  (druh: 
kotoľňa) vo vlastníctve  Juraja Judina a Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 
951 93 Machulince -  využívaná podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, 
miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na 
podnikateľské účely  

pre podnikateľa  Juraja Judina  AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 
70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa 
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/  - 
prenájom nasledovných pozemkov 
 časť  pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý sa  nachádza  na Bernolákovej ulici 57 a tvorí priestory  spoločného dvora, 
využívané podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: 
Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

 pozemok  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/31 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce,  na ktorom 



sa  nachádza stavba so súpisným číslom 2899  (druh: kotoľňa) vo vlastníctve  Juraja 
Judina a Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince -  využívaná 
podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 
951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

pre podnikateľa  Juraja Judina  AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 
93 Machulince, IČO: 35 101 156 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  od 
01.01.2012  do 30.04.2016  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom 
pozemku na podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny 
rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že na 
prenajímanom  pozemku  na Bernolákovej ulici č. 57 -  pozemku  parcely  KN registra 
„C“, číslo  parcely  3470/31 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 114 
m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce  sa  nachádza stavba so súpisným číslom 2899  
(druh: kotoľňa) vo vlastníctve  Juraja Judina a Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 
93 Machulince, využívaná podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto 
podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské 
účely  a časť pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² , ktorý sa  nachádza  na Bernolákovej 
ulici 57 a  tvorí priestory  spoločného dvora sú využívané podnikateľom Jurajom 
Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 
35 101 156 na podnikateľské účely  a je susediacou časťou pozemku k časti pozemku tej 
istej parcely o výmere 51 m², ktorú má uvedený podnikateľ v prenájme na základe  
výsledkov priameho prenájmu od 01.05.2011 do 30.04.2016. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/  -     prenájom nasledovných pozemkov 
 časť  pozemku parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý sa  nachádza  na Bernolákovej ulici 57 a tvorí priestory  spoločného dvora, 
využívané podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: 
Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

 pozemok  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/31 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 114 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce,  na ktorom 
sa  nachádza stavba so súpisným číslom 2899  (druh: kotoľňa) vo vlastníctve  Juraja 
Judina a Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince -  využívaná 
podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 
951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské účely  

pre podnikateľa  Juraja Judina  AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 
93 Machulince, IČO: 35 101 156 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  od 
01.01.2012  do 30.04.2016  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 €/m²/rok  (prenájom 



pozemku na  podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za predchádzajúci 
kalendárny rok 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že na 
prenajímanom  pozemku  na Bernolákovej ulici č. 57 -  pozemku  parcely  KN registra 
„C“, číslo  parcely  3470/31 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 114 
m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce  sa  nachádza stavba so súpisným číslom 2899  
(druh: kotoľňa) vo vlastníctve  Juraja Judina a Heleny Judinovej, Zlatomoravecká 70, 951 
93 Machulince, využívaná podnikateľom Jurajom Judinom AUTOmax, miesto 
podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 35 101 156 na podnikateľské 
účely  a časť pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  160 m² , ktorý sa  nachádza  na Bernolákovej 
ulici 57 a  tvorí priestory  spoločného dvora sú využívané podnikateľom Jurajom 
Judinom AUTOmax, miesto podnikania: Zlatomoravecká 70, 951 93 Machulince, IČO: 
35 101 156 na podnikateľské účely  a je susediacou časťou pozemku k časti pozemku tej 
istej parcely o výmere 51 m², ktorú má uvedený podnikateľ v prenájme na základe  
výsledkov priameho prenájmu od 01.05.2011 do 30.04.2016. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  216/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
 
Návrh   na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5616 
(druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m²)   o  výmere  52,17 
m², ktorý sa nachádza na  Hviezdoslavovej  ulici v Zlatých Moravciach  → pre   
podnikateľku obchodné meno:  Ing. Mária Kesegová ARIA, miesto  podnikania: 
SNP 942/7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 30 756 219 /na ktorom má uvedená  
podnikateľka umiestnený predajný stánok s pevným základom/  z  dôvodu hodného 
osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh   na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5616 (druh 



pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m²)   o  výmere  52,17 m², ktorý 
sa nachádza na  Hviezdoslavovej  ulici v Zlatých Moravciach  → pre   podnikateľku 
obchodné meno:  Ing. Mária Kesegová ARIA, miesto  podnikania: SNP 942/7, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 30 756 219 /na ktorom má uvedená  podnikateľka umiestnený 
predajný stánok s pevným základom/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu 1 roka  odo dňa  01.01.2012 do 31.12.2012 
za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným 
stánkom s pevným základom). 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že prenajímaná časť  
pozemku na Hviezdoslavovej ulici o výmere 52,17 m² sa nachádza pod stánkom s pevným 
základom, ktorý  je  vlastníctvom uvedenej podnikateľky a je využívaný na  podnikateľské účely. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
5417/  –  prenájom  časti pozemku parcely KN registra „E“, číslo parcely 5616 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera parcely 6 863 m²)   o  výmere  52,17 m², ktorý 
sa nachádza na  Hviezdoslavovej  ulici v Zlatých Moravciach  → pre   podnikateľku 
obchodné meno:  Ing. Mária Kesegová ARIA, miesto  podnikania: SNP 942/7, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 30 756 219 /na ktorom má uvedená  podnikateľka umiestnený 
predajný stánok s pevným základom/  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a 
ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu 1roka odo dňa  01.01.2012 do 31.12.2012 
za  nájomné  20,00  €/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely pod predajným 
stánkom s pevným základom). 
 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je,  že 
prenajímaná časť  pozemku na Hviezdoslavovej ulici o výmere 52,17 m² sa nachádza pod 
stánkom s pevným základom, ktorý  je  vlastníctvom uvedenej podnikateľky a je 
využívaný na  podnikateľské účely. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                     primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                             prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  217/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
    časť pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 212 m² vo vlastníctve Mesta 



Zlaté Moravce, ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané 
na  podnikateľské účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: 
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom 
obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely - okolo stavieb /budov/ vo 
vlastníctve obchodnej spoločnosti/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/14 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  120 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  
podnikateľské účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: 
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom 
obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/17 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  415 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  
podnikateľské účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: 
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N /priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom 
obchodnou spoločnosťou na podnikateľské účely/, 
pre  obchodnú spoločnosť  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh   na   schválenie  prenájmu  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 3453/   
    časť pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 212 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely - okolo stavieb /budov/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/14 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  120 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/17 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  415 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 



Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely/, 
pre  obchodnú spoločnosť  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
na dobu  5 rokov od 01.01.2012 do 31.12.2016 za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 
€/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za 
predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že 
prenajímané pozemky  na  Bernolákovej ulici  tvoria  spoločný dvor  v okolí budov vo 
vlastníctve obchodnej spoločnosti  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 
Zlaté Moravce , IČO: 36 534 668  a  sú využívané vyššie uvedenou obchodnou 
spoločnosťou  na podnikateľské účely. 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
3453/  –   prenájom nasledovných pozemkov:  
    časť pozemku  parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/27 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 212 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely - okolo stavieb /budov/ vo vlastníctve obchodnej spoločnosti/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/14 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  120 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely/, 
    pozemok parcely  KN registra „C“, číslo  parcely  3470/17 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o výmere  415 m² vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, 
ktorý predstavuje  priestory dvora na Bernolákovej ul. 57 využívané na  podnikateľské 
účely obchodnou spoločnosťou ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N 
/priestory nachádzajúce sa v areáli využívanom obchodnou spoločnosťou na 
podnikateľské účely/, 
pre  obchodnú spoločnosť  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 
Moravce , IČO: 36 534 668, zápis v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11713/N z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov   



na dobu  5 rokov od 01.01.2012 do 31.12.2016 za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinné od 11.07.2011 →  1,00 
€/m²/rok  (prenájom pozemku na podnikateľské účely) zvýšené o výšku inflácie za 
predchádzajúci kalendárny rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na  uzatvorenie  nájmu podľa  § 9a ods. 9 písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že 
prenajímané pozemky  na  Bernolákovej ulici  tvoria  spoločný dvor  v okolí budov vo 
vlastníctve obchodnej spoločnosti  ANEKO SK, s.r.o., sídlo: Bernolákova 57, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 36 534 668  a  sú využívané vyššie uvedenou obchodnou 
spoločnosťou  na podnikateľské účely. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                     primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  218/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
 
 
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   
schválenie  prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 4463 
(druh pozemku: záhrady; celková výmera parcely 6 225 m²)   o výmere  4 000 m², 
ktorý sa nachádza za Kultúrnym   domom   /za   ihriskom  +  za   plánovanou  
oddychovou   spoločenskou    zónou/  
v  Chyzerovciach  → pre Kynologický klub Zlaté Moravce, Chyzerovecká 208, 953 
01 Zlaté Moravce, IČO: 42 201 756 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 
9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12. 2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na   schválenie   prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce /LV č. 5417/ -   schválenie  
prenájmu  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 4463 (druh pozemku: 
záhrady; celková výmera parcely 6 225 m²)   o výmere  4 000 m², ktorý sa nachádza za 
Kultúrnym   domom   /za   ihriskom  +  za   plánovanou  oddychovou   spoločenskou    
zónou/  
v  Chyzerovciach  → pre Kynologický klub Zlaté Moravce, Chyzerovecká 208, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 42 201 756 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   na 
dobu  10 rokov  od 01.01.2012  do 31.12.2022  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 



Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho dodatku -  článok 9 ods. 1 písmeno g) -účinného od 02.12.2011→ 1,00 
euro/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na uzatvorenie nájmu  podľa  § 9a, ods. 9, písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
-   využitie pozemku na výcvik psov   
-  oplotenie pozemku, jeho údržba a pretvorenie do podoby zodpovedajúcej požiadavkám  
    na  jeho využitie    na  uvedený účel  na vlastné náklady  

      -  umožnenie  prístupu  pre mechanizmy v prípade potreby ich využitia v prednej časti  
          pozemku, ktorá bude slúžiť  záujmom obyvateľov Chyzeroviec 

-  bezplatná prezentácia  a praktické  ukážky výcviku psov na príležitostných akciách  
   organizovaných Mestom  Zlaté Moravce 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  majetku  Mesta Zlaté Moravce /LV č. 
5417/  –   prenájom  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 4463 (druh 
pozemku: záhrady; celková výmera parcely 6 225 m²)   o výmere  4 000 m², ktorý sa 
nachádza za Kultúrnym   domom   /za   ihriskom  +  za   plánovanou  oddychovou   
spoločenskou    zónou/  
v  Chyzerovciach  → pre Kynologický klub Zlaté Moravce, Chyzerovecká 208, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 42 201 756 z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 
9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   na 
dobu  10 rokov  od 01.01.2012  do 31.12.2022  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
 jeho dodatku -  článok 9 ods. 1 písmeno g) - účinného od 02.12.2011/→ 1,00 euro/rok. 
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na uzatvorenie nájmu  podľa  § 9a, ods. 9, písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
-   využitie pozemku na výcvik psov   
-  oplotenie pozemku, jeho údržba a pretvorenie do podoby zodpovedajúcej požiadavkám  
    na  jeho využitie    na  uvedený účel  na vlastné náklady  

      -  umožnenie  prístupu  pre mechanizmy v prípade potreby ich využitia v prednej časti  
          pozemku, ktorá bude slúžiť  záujmom obyvateľov Chyzeroviec 

-  bezplatná prezentácia  a praktické  ukážky výcviku psov na príležitostných akciách  
   organizovaných Mestom  Zlaté Moravce 
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      primátor mesta 
 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 
 
 
 



Uznesenie  č.  219/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa   15.12.2011 
________________________________________________________________________ 
 
Návrh na schválenie  zámeru  previesť majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  
časť  parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria; celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 m², ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 103/2011 zo dňa 
28.11.2011 /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským GOK, Jedľové 
Kostoľany 476, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 34 392 301/ bude predstavovať 
parcelu č.  887/39 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) →   pre   Rudolfa  
Magušína, nar. 24. 10.1964, bytom: Hviezdoslavova 1782/26, 953 01 Zlaté Moravce 
a manželku Janu Magušínovú, rod. Sakáčovú, nar. 06.02.1966,   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov .     
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh na schválenie  zámeru  previesť majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453) -  časť  
parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria; celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 m², ktorá sa nachádza v katastrálnom 
území mesta Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 103/2011 zo dňa 28.11.2011 
/vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským GOK, Jedľové Kostoľany 476, 951 96 
Jedľové Kostoľany, IČO: 34 392 301/ bude predstavovať parcelu č.  887/39 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
→   pre   Rudolfa  Magušína, nar. 24. 10.1964, bytom: Hviezdoslavova 1782/26, 953 01 
Zlaté Moravce a manželku Janu Magušínovú, rod. Sakáčovú, nar. 06.02.1966,   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov .    
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci 
s pozemkom   
    vo vlastníctve  žiadateľa     /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľa/  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
spôsob   prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) -    
zámer previesť časť  parcely KN registra „C“, číslo parcely 887/2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 26 285 m²) o výmere 70 m², ktorá sa 
nachádza v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a po odčlenení  GP č. 103/2011 zo 
dňa 28.11.2011 /vyhotoveným geodetom Tiborom Drienovským GOK, Jedľové 
Kostoľany 476, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 34 392 301/ bude predstavovať parcelu 
č.  887/39 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
→   pre   Rudolfa  Magušína, nar. 24. 10.1964, bytom: Hviezdoslavova 1782/26, 953 01 
Zlaté Moravce a manželku Janu Magušínovú, rod. Sakáčovú, nar. 06.02.1966,   
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov .    



 
Dôvodom  osobitného  zreteľa   je: 
-   jedná sa o pozemok  vo vlastníctve mesta  Zlaté Moravce, ktorý  je susediaci 
s pozemkom   
    vo vlastníctve  žiadateľa     /funkčne prislúchajúci k pozemku vo vlastníctve žiadateľa/  
 
V Zlatých Moravciach dňa 15.12.2011 
 
 
                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                        primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  220/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh na 2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce   
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce   
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa rozpočtových 
opatrení č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 16.  
b e r i e   n a v e d o m i e 
návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa rozpočtových 
opatrení č. 5,  č. 6, č. 14 a č. 15, ktoré boli schválené v kompetencii primátora mesta.  
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                                   Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich    
              prednosta mestského úradu  
 
 

Uznesenie  č.  221/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh na   schválenie  VZN  č. 9/2011 o dani z nehnuteľností 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  



návrh na   schválenie  VZN  č.9/2011 o dani z nehnuteľností mesta Zlaté Moravce 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
VZN  č.9/2011 o dani z nehnuteľností mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich 
návrhov 
z r u š u j e  
všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2005 o dani z nehnuteľností  
v plnom rozsahu. 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                                   Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich   
              prednosta mestského úradu 
  
 

Uznesenie  č.  222/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh  na schválenie VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
Návrh  na schválenie VZN č.10/2011o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
návrh VZN č.10/2011o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení 
pozmeňujúcich návrhov 
z r u š u j e 
všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté 
Moravce  v plnom rozsahu 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                                   Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich   
        prednosta mestského úradu  
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie  č.  223/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o 
Návrh VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Zlaté Moravce   
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
Návrh VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich návrhov 
z r u š u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 6/2005 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce  v plnom 
rozsahu. 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                                   Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich   
        prednosta mestského úradu  
 

Uznesenie  č.  224/2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
Návrh VZN č. 12/2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom 
dňa 15.12.2011 
 p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 12/2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
návrh VZN č. 12/2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce  v znení 
pozmeňujúcich návrhov 
z r u š u j e 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/2005 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta  v plnom rozsahu. 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
                                                                                                  Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich   
              prednosta mestského úradu 



Uznesenie  č.  225/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Návrh na   schválenie  Návrhu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 
2012 s výhľadom na rok 2013 a 2014  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 s výhľadom na rok 2013 
a 2014  
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 s pripomienkami 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce s výhľadom na rok 2013 a 2014  
 
V Zlatých Moravciach, 19.12.2011 
                                                                                                   Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich   
              prednosta mestského úradu  
 
 

Uznesenie  č.  226/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
 

Zánik mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko a Správa 
športových zariadení ich splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie  a zánik mestských príspevkových organizácií Mestské kultúrne 
stredisko a Správa športových zariadení splynutím do novozriadenej príspevkovej 
organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
z r u š u j e 
príspevkové organizácie: 

a) Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

b) Správa športových zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 37869639 

tak, že tieto sa zrušujú dňom 31.12.2011, pričom k ich zániku dochádza ich splynutím do 
novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  je právnym nástupcom 
zrušovaných príspevkových organizácií s tým, že všetok majetok, všetky práva 



a povinnosti, ak z ich  povahy  vyplýva, že sa vzťahujú na zrušené príspevkové 
organizácie, vrátane bankových účtov zriadených k prevádzkovaniu zrušených 
príspevkových organizácii, všetky pohľadávky a záväzky, ako aj tie, ktoré vyplývajú 
z pracovnoprávnych vzťahov prejdú dňom 01.01.2012 na tohto právneho nástupcu – 
príspevkovú organizáciu s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom 
Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce 
z r i a ď u j e  
príspevkovú organizáciu s názvom Mestské stredisko kultúry a športu p.o., so sídlom 
Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá  vzniká splynutím  zrušovaných 
príspevkových organizácií  

a) Mestské kultúrne stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. 
Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 181412 

b) Správa športových zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 37869639 

s c h v a ľ u j e 
a) Dodatok č.  1 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko,  mestský podnik Zlaté Moravce, so sídlom: Nám A. Hlinku 1, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 181412 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 
k tomuto uzneseniu 

b) Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Správa športových 
zariadení, mestský podnik,  so sídlom: Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 37869639 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu 

 
s c h v a ľ u j e 
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o., so sídlom Nám A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce v predloženom znení 
uvedenom v prílohe č. 3 k tomuto uzneseniu. 
  
V Zlatých Moravciach, 19.12.2011 
                                                                                                   Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich   
        prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  227/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Príprava transformácie Službytu 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
u k l a d á 
mestskému úradu v Zlatých Moravciach prípravu transformácie Službytu m.p. na inú 
právnu formu. 
 



V Zlatých Moravciach, 19.12.2011 
                                                                                                   Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich   
        prednosta mestského úradu 
 

Uznesenie  č.  228/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  - STARS, s.r.o.(IBV – Mlynský potok Zlaté 
Moravce, I. etapa) 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
STARS, s.r.o. 
s c h v a ľ u j e 
návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou 
STARS, s.r.o.  Bernolákova, č. 24, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35956305, predmetom 
ktorej bude: 
a) prevod vlastníckych práv k jednotlivým stavebným objektom Projektu IBV- Mlynský 
potok v lokalite „Za majerom“ v k.ú. Zlaté Moravce (predaj písomne určených objektov 
Projektu), a to najmä k objektu „SO-02“ Miestne komunikácie a „SO-11“ Verejné 
osvetlenie, zo stavebníka STARS, s.r.o. na Mesto Zlaté Moravce za kúpnu cenu celkovo 
vo výške 1,00 EURO (slovom: jedno euro), a ktorou sa Mesto Zlaté Moravce zaviaže 
vybudované a zmluvnými stranami písomne určené objekty Projektu kúpiť do svojho 
výlučného vlastníctva so všetkými príslušnými právami a povinnosťami za dohodnutú 
kúpnu cenu celkovo vo výške 1,00-EURO (slovom: jedno euro) a zároveň  riadne 
spravovať a udržiavať v spôsobilom stave na verejné užívanie, a to v predloženom znení, 
b) dohoda zmluvných strán STARS, s.r.o. a Mesto Zlaté Moravce, že stavebníkom 
komunikácie č. 4, SO-02 Miestne komunikácie, bude aj Mesto Zlaté Moravce a to s jeho 
finančným podielom na výstavbe vo výške symbolického 1,00 Euro.  Po schválení 
výstavby komunikácie č.4 pre SO-02 v programovom rozpočte Mesta Zlaté Moravce na 
rok 2012 a podpísaní zmluvy o spoločnej výstavbe komunikácie č.4 pre SO-02,  STARS, 
s.r.o. a Mesto Zlaté Moravce požiadajú stavebný úrad o vydanie  stavebného povolenia 
pre SO 02- Miestne komunikácie, v časti komunikácia č.4, v žiadosti ktorej budú uvedení 
v postavení  stavebníka obidva subjekty – STARS, s.r.o. a Mesto Zlaté Moravce. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 



 
Uznesenie  č.  229/2011 

z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného  dňa  19.12.2011 

 
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-PKZO-
K40138/11.00 
Slovenský pozemkový fond(IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh  Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-PKZO-
K40138/11.00 medzi prevodcom: SR- Slovenským pozemkovým fondom a 
nadobúdateľom: Mestom Zlaté Moravce 
s c h v a ľ u j e 
a) návrh Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec č. 01204/2011-PKZO-
K40138/11.00 medzi  prevodcom: SR - Slovenským pozemkovým fondom 
a nadobúdateľom: Mestom Zlaté Moravce, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho 
práva k pozemku, ktorý je zapísaný na LV č. 5495, reg.“C“ ako par. č.2275/2- ostatné 
plochy, o výmere 3374 m2, na Mesto Zlaté Moravce za účelom vybudovania 
verejnoprospešných stavieb – mestskej uličnej komunikácie v rámci „IBV Mlynský potok 
Zlaté Moravce – I. etapa“,  
b) bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je zapísaný na LV č. 5495, 
reg.“C“ ako par. č.2275/2- ostatné plochy, o výmere 3374 m2, z prevodcu: SR – 
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 na  
nadobúdateľa: Mesto Zlaté Moravce za účelom vybudovania verejnoprospešných stavieb 
– mestskej uličnej komunikácie v rámci „IBV Mlynský potok Zlaté Moravce – I. etapa“ 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                              Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                   prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  230/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Dodatok č. 3 k Štatútu Tekovských novín a zloženie Redakčnej rady 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh  Dodatku č. 3 k Štatútu  Tekovských novín  
odporúča    



primátorovi mesta prijať dodatok č.3 k štatútu Tekovských novín, v nasledovnom znení: 
1.V článku V sa znenie ods. 3 nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„3. Redakčnú radu menuje vydavateľ na volebné obdobie do nového ustanovujúceho 
zastupiteľstva. Redakčná rada má 7 členov,  v zložení:  
-   2    zástupcovia za MsÚ,    
- 3 zástupcovia z radov poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých na vymenovanie 
navrhuje mestské zastupiteľstvo, 
-   1 zástupca z radov obyvateľov mesta, 
-   1 šéfredaktor.“ 
2. V článku VII sa znenie ods. 3 nahrádza novým znením, ktoré znie: „Štatút Tekovských 
novín jeho zmeny a doplnky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.“ 
3. Tento Dodatok č. 3 k Štatútu Tekovských novín nadobúda účinnosť dňom jeho 
podpisu štatutárnym zástupcom vydavateľa. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                               prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  231/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Zloženie Redakčnej rady 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
 p r e r o k o v a l o  
návrh zástupcov z radov poslancov mestského zastupiteľstva do Redakčnej rady 
Tekovských novín 
s c h v a ľ u j e 
poslankyňu  Eriku Babockú,  poslankyňu Mgr. Denisu Uhrinovú, p. poslanca Ing. Jozefa 
Škvareninu ako zástupcov mestského zastupiteľstva, ktorých navrhuje vymenovať za 
členov Redakčnej rady 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 
 

 



Uznesenie  č.  232/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
 
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1.1.2012 do správy Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce, IČO: 
37865081,  nasledovný majetok mesta: 
Rekonštrukcia ZŠ – Pribinova ul. 1, Zlaté Moravce – modernizácia ZS, prestavba 
a prístavba budovy školských dielní, na pozemku parc. č. 1565/1 (stavba – budova ZŠ 
súp. č. 1207), 1565/2, 1565/8, 1565/9 (stavba – dielne súp. č. 3238), 1565/10, 1565/11 
(stavba – garáž súp. č. 3239), 1565/13, v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres 
Zlaté Moravce, s: 

- obstarávacou cenou: 620.131,79 eur (rekonštrukcia, modernizácia, prestavba, 
prístavba) 

- obstarávacou cenou: 26.344,22 eur (výpočtová technika – softvér, hardvér, 
príslušenstvo) 

- obstarávacou cenou:    18.929,62 eur  (výpočtová technika – hardvér a softvér) 
- obstarávacou cenou:    20.670,07 eur (mobiliár interiéru) 

 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                              Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                  prednosta mestského úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 233/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Informácia o zmene sekretárov 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene sekretára v Komisii mládeže, školstva, kultúry a športu, kde PaedDr. 
Klaudiu Ivanovičovú nahrádza Mgr. Danuša Hollá. 
b e r i e  n a  v e d o m i e 



informáciu o zmene sekretára v Komisii mládeže, školstva, kultúry a športu, kde PaedDr. 
Klaudiu Ivanovičovú nahrádza Mgr. Danuša Hollá 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie  č.  234/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
 

Odvolanie náčelníka Mestskej polície z funkcie z dôvodu ukončenia jeho 
pracovného pomeru dohodou 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície Mgr. Ivana Hritza z funkcie z dôvodu 
ukončenia jeho pracovného pomeru s Mestom Zlaté Moravce dohodou k 31.12.2011 
o d v o l á v a  
náčelníka Mestskej polície Mgr. Ivana Hritza z funkcie z dôvodu ukončenia jeho 
pracovného pomeru s Mestom Zlaté Moravce dohodou,  a to s účinnosťou k 1.1.2012 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                                prednosta mestského úradu 
 
 
 

Uznesenie č. 235/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Návrh na menovanie  náčelníka Mestskej polície  
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o 
návrh primátora mesta na menovanie PhDr. Mariána Takáča v súčasnosti 
vykonávajúceho funkciu stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Zlatých 



Moravciach  za náčelníka Mestskej polície v Zlatých Moravciach s účinnosťou od 
1.1.2012 
m e n u j e  
PhDr. Mariána Takáča, ktorý vykonáva funkciu stáleho zástupcu náčelníka Mestskej 
polície v Zlatých Moravciach, za náčelníka Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
s účinnosťou od 1.1.2012  
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 

Uznesenie č. 236/2011 
z pokračovania  11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  19.12.2011 
Návrh súhlasu mesta Zlaté Moravce k zaradeniu Súkromnej bilingválnej materskej 
školy – Little treasures do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  pokračovaní 11. zasadnutia MsZ 
konanom dňa 19.12.2011 
p r e r o k o v a l o   
žiadosť spoločnosti ESAM s.r.o., Zlaté Moravce o vydanie súhlasu mesta Zlaté Moravce 
k zaradeniu Súkromnej bilingválnej materskej školy – Little treasures  do siete  škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 
s ú h la s í 
so zaradením Súkromnej bilingválnej materskej školy - Little treasures na území mesta 
Zlaté Moravce do siete  škôl MŠVVaŠ SR v zmysle § 16 ods. 1, písm. k) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov. 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.12.2011 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
                                                                                           Za správnosť: Ing. Ján Jamrich 
                                                                                              prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
 



 
K bodu 55 
Záver 
 
Primátor mesta – uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva, 
kolegom a občanom, že sa zúčastnili  Mestského zastupiteľstva a ukončil zasadnutie.  
 
 
Zlaté Moravce 19. decembra  2011 
    
 
 
                 .............................. 
Zapísala:    Brigita Rajnohová                                              
 
 
  
                                                                                                       
...............................................                                                           ......................................                               
    Ing. Peter Lednár, CSc.                                                                     Ing. Ján Jamrich      
          primátor mesta                                                                              prednosta MsÚ 
 
 
 
................................................                                                   ............................................. 
     PharmDr. Ivona Vicianová                                                         Mgr. Denisa Uhrinová     
       overovateľka zápisnice                                                             overovateľka zápisnice 
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