
, Mestský úrad. 1. máia 2.95301 Zlaté Moravce

Zápisnica

z 4. zasadnutia Mestského zastupitel'stva

Dátum konania: 24. marca 2011

Ospravedlnení: Ing. Peter Lisý, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová ,
V priebehu MsZ prišli k bodu 11 - PaedDr. Pavol Petrovic, k bodu 12 - Erika
Babocká, k bodu 16 - PaedDr. Dušan Husár

Program:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Stanovisko overovatelov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenie uznesení
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena (materiál 2)
ll. Schválenie Zásad odmenovania poslancov Mestského zastupitelstva a zásady odmenovania

clenov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, clenov a tajomníkov výborov
mestských castí v Zlatých Moravciach (materiál 3)

12. Návrh na zacatie procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Zlaté Moravce (materiál 4)

13. Návrh na schválenie Dodatku C. 2 k "Zásadám cinnosti Zboru pre obcianske záležitosti pri
Mestskom zastupitelstve v Zlatých Moravciach" (materiál 5)

14. Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce ,,0 poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za tieto služby" (materiál 6)

15. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov - záhradiek - konkrétnym nájomcom
(materiál 7)

16. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov konkrétnym nájomcom (materiál 8)
17. Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami ako odpredaj pozemkov zastavaných stavbou vo

vlastníctve nadobúdatelov (materiál 9)
18. Návrh na odpredaj pozemkov pre MUDr. Luciu Pánikovú (materiál 10)
19. Návrh na schválenie programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s výhladom na

roky 2012, 2013.
20. Žiadost Technických služieb mesta Zlaté Moravce o vyradenie strojov a iných vecí z DHM

(materiál 11)
21. Vystúpenia obcanov
22. Rôzne
23. Diskusia

24. Interpelácie poslancov
25. Schválenie uznesenia
26. Záver



K bodu 11
Otvorenie

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. privítal všetkých prítomných - poslankyne a
poslancov MsZ, riaditel'ov mestských podnikov, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako
aj obcanov mesta Zlaté Moravce. Dalej skonštatoval, že mestské zastupitelstvo je
uznášaniaschopné.

K bodu 2/

Urcenie zapisovatelky

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. urcil Silviu Švajcíkovú za zapisovatelku na 4.
zasadnutí Mestského zastupitelstva konanom dna 24.3.2011.

K bodu 3/

Urcenie overovatelov zápisnice

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. urcil za overovatelov zápisnice z 4. zasadnutia MsZ
zo dna 24.3.2011: Ing. Jozefa Škvareninu, Ing. Ladislava Boršca

K bodu 4/

Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí.

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. uviedol, že z 2. zasadnutia MZ zo dna 3.3.2011 sú
ospravedlnení poslanci: Ing. Peter Lisý, PharmDr. Bc. Ivona Vicianová. Prítomných je 17
poslancov. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovicná väcšina poslancov v rokovacej
miestnosti a mestské zastupitelstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 5/

Schválenie návrhovej komisie.

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. navrhol:

• za clenov návrhovej komisie: za predsednícku Evu Dubajovú, za clenov Jozefa
Tonkovica, Miroslava Záchenského

Primátor mesta dal hlasovat o clenoch návrhovej komisii.
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie sa konalo hlasovaním.

Za: 14 / Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý /

Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.



K bodu 6/

Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva.

Primátor mesta uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupitelstva Je
premietaný aje v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie.

l. Otvorenie a procedurálne veci
2. Urcenie zapisovatelky
3. Urcenie overovatelov zápisnice
4. Informácia o úcasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupitelstva
7. Stanovisko overovatelov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenie uznesení
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena (materiál 2)
ll. Schválenie Zásad odmenovania poslancov Mestského zastupitelstva a zásady

odmenovania clenov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, clenov
a tajomníkov výborov mestských castí v Zlatých Moravciach (materiál 3)

12. Návrh na zacatie procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoJa
Mesta Zlaté Moravce (materiál 4)

13. Návrh na schválenie Dodatku c. 2 k "Zásadám cinnosti Zboru pre obcianske záležitosti
pri Mestskom zastupitelstve v Zlatých Moravciach" (materiál 5)

14. Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce ,,0 poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby" (materiál 6)

15. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov - záhradiek - konkrétnym nájomcom
(materiál 7)

16. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov konkrétnym nájomcom (materiál 8)
17. Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami ako odpredaj pozemkov zastavaných stavbou

vo vlastníctve nadobúdatelov (materiál 9)
18. Návrh na odpredaj pozemkov pre MUDr. Luciu Pánikovú (materiál 10)
19. Návrh na schválenie programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s

výhladom na roky 2012, 2013.
20. Žiadost Technických služieb mesta Zlaté Moravce o vyradenie strojov a iných vecí z

DHM (materiál ll)
21. Vystúpenia obcanov
22. Rôzne
23. Diskusia

24. Interpelácie poslancov
25. Schválenie uznesenia
26. Záver

Primátor mesta - sa opýtal, ci má niekto pozmenujúci návrh k programu MsZ.
Primátor mesta - vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania 4. MsZ.

Za: 14 / Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, /

Proti: O

Zdržali sa: O



Primátor mesta Ing. Peter Lednár. CSc. - skonštatoval. že program rokovania 4. MsZ
bol schválený.

K bodu 71

Stanovisko overovatelov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

Primátor mesta - poprosil overovatelov 2. MsZ a 3. MsZ, aby podali stanovisko k týmto
zápisniciam.
Poslanec Šepták - sa vyjadril, že zápisnica bola podpísaná a nemá žiadne pripomienky.
Poslanec Hollý - sa vyjadril, že tiež nemá pripomienky k zápisnici a bola podpísaná.
Poslanec Chládek - pripomienkoval zápisnicu z 2. MsZ, že v dvoch bodoch hlasovania
neboli menovite vypísaný poslanci.

K bodu 81

Kontrola plnenie uznesení

Primátor mesta - povedal, že v zmysle clánku 12 rokovacieho poriadku mestského
zastupitelstva stanovisko k plneniu uznesení predkladá hlavný kontrolór mesta. Z dôvodu, že
hlavný kontrolór nastúpi do práce od l. 4. 20 ll, stanovisko predloží na dalšom mestskom
zastupitel'stve.

K bodu 91

Odpovede na interpelácie poslancov

Primátor mesta - uviedol, že odpovede boli podané ústne priamo na rokovaní mestského
zastupitelstva, pricom poslanec Chládek požiadal na svoju interpeláciu aj písomnú odpoved,
ktorá mu bola zaslaná. Požiadal poslanca Chládeka, aby sa v zmysle rokovacieho poriadku
vyjadril ci považuje odpoved na svoju interpeláciu za uspokojivú.
Poslanec Chládek - uviedol, že s odpovedou na interpeláciu, ktorá sa vztahoval a k
vypracovaniu VZN o zákaze pitia alkoholu na verejnom priestranstve je spokojný.

K bodu 101

Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena

Primátor mesta uviedol, že dna 8. marca bola Mestu Zlaté Moravce dorucená zmluva o
zriadení vecného bremena pre spolocnost Západoslovenská vodárenská spolocnost a.s.,
ktorou sa má zriadit vecné bremeno na nehnutelnostiach majetku mesta a to z dôvodu
vybudovania a prevádzkovania cerpacích staníc v súvislosti s budovaním kanalizácie v našom
meste. Zmluva, ktorú máte v materiáloch nadväzuje na dokumenty a zmluvy s ktorými už v
minulosti vyslovilo Mestské zastupitelstvo súhlas. Mestská rada na svojom poslednom
rokovaní tento materiál doporucila predložit na schválenie na Mestské zastupitelstvo.
Otváram týmto diskusiu k predloženému návrhu.
Poslanec Šepták - informoval poslancov, že v materiáloch nie sú konkrétne parcely a
výmery, ale v premietanom uznesení sú už tieto informácie doplnené.
Primátor mesta dal hlasovat o premietanom uznesení.



Za: 14 / Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, /

Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

K bodu 11/

Schválenie Zásad odmenovania poslancov Mestského zastupitel'stva a zásady
odmenovania clenov komisií z radov odborníkov. sekretárov komisií. clenov
a tajomníkov výborov mestských castí v Zlatých Moravciach

Primátor mesta - uviedol, že tento materiál je predložený na základe požiadavky Mestskej
rady, ktorá žiadala vypracovat jeden dokument, ktorý by komplexne riešil odmenovanie
poslancov i dalších clenov orgánov mestského zastupitelstva. Mestská rada na poslednom
zasadnutí odporucila tento materiál predložit na rokovanie Mestského zastupitelstva, s tým že
konkrétnu výšku jednotlivých odmien urcí Mestské zastupitelstvo.
Otvoril týmto diskusiu k predloženému návrhu a požiadal o návrh konkrétnych súm
jednotlivých odmien.
Poslanec Galaha - uviedol, že tieto zásady boli vypracované v zmysle zásad odmenovania
poslancov Mestského zastupitelstva a zásad odmenovania clenov komisií z radov odborníkov,
sekretárov komisií, clenov a tajomníkov výborov mestských castí. Materiál, ktorý je
predložený spÍna všetky náležitosti v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení.
Poslankyna Dubajová - precítala uznesenie k tomuto bodu a uviedla, že sa ruší uznesenie
mestského zastupitelstva 21/2011 zo dna 27.1 .2011.

Primátor mesta - dal hlasovat o precítanom a premietanom uznesení.

Za: 14 / Galaba, Hritz, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták,
Škvarenina, Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic /

Proti: O

Zdržali sa: 1 / Chládek /

Primátor mesta - skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

K bodu 12/

Návrh na zacatie procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Zlaté Moravce

Primátor mesta - uviedol, že tento materiál je predkladaný z dôvodu potreby uvedenia
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce do súladu s
ustanoveniami príslušných právnych predpisov a z dôvodu aktualizácie v nom uvedených
údajov. Túto aktualizáciu plánujeme vykonat vo vlastnej réžii, cím ušetríme znacné financné
prostriedky.
Aktuálny program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je jednou z podmienok na predloženie
žiadosti mesta o poskytnutí financných prostriedkov zo štátneho rozpoctu a z európskej únie.
Mestská rada na poslednom zasadnutí odporucila tento materiál predložit na rokovanie
Mestského zastupitelstva. Otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Poslanec Chládek - mal pripomienku k tomuto bodu rokovania, aby bol urcený termín
zacatia a ukoncenia tohto návrhu, ktorú neskôr stiahol, nakolko mu PaedDr. Ivanovicová
vysvetlila preco je dôležité, aby sa uznesenie prijalo v tomto znení.



Poslankyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto bodu.

Primátor mesta dal hlasovat o premietanom uznesenÍ.

Za: 16 / Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká /

Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

K bodu 13/

Návrh na schválenie Dodatku c. 2 k ••Zásadám cinnosti Zboru pre obcianske záležitosti
pri Mestskom zastupitelstve v Zlatých Moravciach"

Primátor mesta - uviedol, že predložený dodatok bol pripravený z dôvodu potreby
prepocítania odmien clenov zboru pre obcianske záležitosti na euro.
Mestská rada na poslednom zasadnutí odporucila tento materiál predložit na rokovanie
Mestského zastupitelstva. Otvoril diskusiu k predloženému návrhu.

Nakolko neboli žiadne pripomienky, poslankyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto
bodu.

Primátor mesta dal hlasovat o premietanom uznesenÍ.

Za: 16 / Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká /

Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

K bodu 14/

Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce ••0 poskytovaní sociálnvch služieb.
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby"

Primátor mesta - uviedol, že predkladaný návrh VZN upravuje poskytovanie sociálnych
služieb a výšku úhrad za tieto služby. Predmetný materiál bol poslancom predložený, pricom
Mestská rada odporucila tento materiál predložit na rokovanie Mestského zastupitelstva.
Otvoril týmto diskusiu k predloženému návrhu.
Poslanec Hollý - upozornil na súctovú chybu v návrhu "strava celodenná" - 5,65 E a požiadal
o opravu na 5,62 E.
Poslankyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto bodu, ktoré bolo doplnené o to, že sa
ruší VZN c.1/2005.

Primátor mesta dal hlasovat o premietanom uznesenÍ.

Za: 16 / Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká /

Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.



K bodu 15/
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov - záhradiek - konkrétnym náiomcom

Primátor mesta - Mestskému zastupitelstvu je predložený návrh na schválenie prenájmu
pozemkov užívaných na záhradkárske úcely v lokalitách pri Hostianskom potoku, pri Žitave,
za pálenicou a na Podjavorinskej ulici a to z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv s
nájomcami, ktorí majú záujem o ich dlhodobý nájom. Uvedené pozemky sa navrhujú prenajat
ako prípady hodné osobitného zretela podla zákona o majetku obci v platnom znení.
Mestská rada odporucila tento materiál predložit na rokovanie Mestského zastupitelstva.
Otvoril týmto diskusiu k predloženému návrhu.
Poslanec Hollý - sa opýtal ci sú to posledné záhradky, ktoré sa budú dávat do prenájmu.
Primátor mesta - odpovedal, že urcite to nie sú posledné a zároven sa podakoval všetkým
záhradkárom, ktorí sa starajú o tieto záhradky.
Poslanec Šepták - pod'akoval pracovníkom MsÚ za vypracovanie tohto návrhu a odporucil
poslancom, svojim kolegom, aby predložený návrh bol schválený.
Poslankyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto bodu.

Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie návrhu prenájmu pozemkov - záhradiek 
konkrétnym nájomcom z dôvodu hodného osobitného zretela.

Za: 16 / Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká /

Proti: O

Zdržali sa: O

Skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie návrhu prenájmu pozemkov - záhradiek 
konkrétnym nájomcom na dobu 15 rokov.
Za: 16 / Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,

Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká /
Proti: O

Zdržali sa: O

Skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

K bodu 16/

Návrh na schválenie prenáimu pozemkov konkrétnym náiomcom
Primátor mesta - Mestskému zastupitelstvu je predložený návrh na schválenie prenájmu
pozemkov pre žiadatela Miloša Jánošova a podnikatela Ivana Rubaniského. Uvedené
pozemky sa navrhujú prenajat ako prípady hodné osobitného zretela podla zákona o majetku
obci v platnom znení. Mestská rada odporucila tento materiál predložit na rokovanie
Mestského zastupitelstva. Otváram týmto diskusiu k predloženému návrhu.
Poslanec Madola - navrhol zmenit sumu nájomného u pána Jánošova a Rubaninského na l€
za m2 za rok.

Poslankyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto bodu.

Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie návrhu prenájmu pozemkov konkrétnym
nájomcom z dôvodu hodného osobitného zretela.



\

Za: 17 IGalaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká, Husári

Proti: O

Zdržali sa: O

Skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie návrhu prenájmu pozemkov konkrétnym
nájomcom pánovi Jánošovi a Rubaninskému na dobu 5 rokov za 1€ m2 za rok.

Za: 17 IGalaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká, Husári

Proti: O

Zdržali sa: O

Skonšfutoval

arážami ozemkov zastavanÝch

Primá or mesta - uviedol, že Mestskému zastupitelstvu je predložený návrh na schválenie
predaj pozemkov pod garážami pre 11 žiadatelov, ktorí sú vlastníkmi garáží postavených na
pozem och vo vlastníctve Mesta Zl. Moravce. Mestská rada odporucila tento materiál
predio it na rokovanie Mestského zastupitelstva. Potom otvoril diskusiu k predloženému
návrh .

Po dl~kUSii medzi poslancami sa poslanci dohodli, že uznesenie sa bude schvalovat v

predio enom znení.
Posla kyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto bodu.
Prim' or mesta - dal hlasovat o premietanom uznesení.

IGalaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká, Husári

proti~. O

Zdrž li sa: O

Skon atoval

K bo
Návr

Prim tor mesta - uviedol že, Mestskému zastupitelstvu je predložený návrh na odpredaj
poze kov vo vlastníctve Mesta pre MUDr. Luciu Pánikovú. Ide o cast pozemku pod stavbou
polyfl nkcného domu a o cast pozemku pod garážou, ktoré sú vo vlastníctve MUDr.
Pánik vej. Mestská rada odporucila tento materiál predložit na rokovanie Mestského
zastu itelstva. Otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Posla kyna Uhrinová navrhla, aby sa zmenila cena z 23,24 € za m2 na 50 € za m2,



Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie návrhu na odpredaj pozemkov pre MUDr. Luciu
Pánikovú za 50 €/m2•

Za: 13 1 Galaba, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká 1

Proti: 2 1 Hritz, Husár 1

Zdržali sa: 21 Rumanko, Tonkovic lo premietanom uznesenÍ.
Skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

Poslankyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto bodu.
Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie návrhu na odpredaj pozemkov pre MUDr. Luciu
Pánikovú.

Za: 13 1 Galaba, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká,l

Proti: 3 1 Hritz, Husár, Rumanko 1
Zdržali sa: 1 1 Tonkovic 1

Primátor mesta skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

K bodul91

Návrh na schválenie programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s
výhladom na roky 2012. 2013.

Primátor mesta - uviedol že, predmetný materiál bol poslancom predložený, pncom
Mestská rada odporucila tento materiál predložit na rokovanie Mestského zastupitelstva.
Otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Poslanec Škvarenina - pripomienkoval, že nevedel o zasadnutí Mestskej rady a myslel si, že
to je porada poslancov. Volal mu zástupca ráno o 9,00 hod., že o 11,00 hod. bude stretnutie.
Nedostal žiadnu oficiálnu pozvánku na Mestskú radu.
Zástupca primátora - uviedol, že on osobne mu volal a nakolko pred Mestským
zastupitelstvom bolo treba, aby táto rada zasadla, riešilo sa to takto promntne. V budúcnosti
sa urcite táto situácia nebude opakovat.
Poslanec Škvarenina - uviedol, že od obyvatelov Zlatých Moraviec dostal E-mailom rôzne
pripomienky k mestskému rozpoctu a precítal pripomienku pani Laktišovej.
Poslanec Šepták - uviedol, že mestský rozpocet nebol schválený niekolko rokov a dakuje
pracovníkom MsÚ za vypracovanie. Poslanci Mestského zastupitelstva mali dve pracovné
stretnutia k mestskému rozpoctu, kde mohli pripomienkovat tento rozpocet a navrhuje, aby
mestský rozpocet bol schválený tak ako je predložený. Mestský rozpocet sa bude operatívne a
racionálne prispôsobovat potrebám Mesta Zlaté Moravce.
Vedúca ekonomického oddelenia Ing. Struhárová - vysvetlila všetkým prítomným
niektoré položky, ktoré boli dotazované a podala bližšie informácie k mestskému rozpoctu.
Do budúcna sa mestský rozpocet bude pripomienkovat do konca augusta, takže bude dost
casu niektoré návrhy zapracovat do tohto programového mestského rozpoctu.
Poslanci Mestského zastupitel'stva viedli medzi sebou diskusiu ohladne Mestského
rozpoctu a zhodli sa na tom, že na mestský rozpocet bolo málo casu a je dôležité, aby bol
schválený aj napriek niektorým pripomienkam.
Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie návrhu, aby pán Viliam Ondrejka mohol
vystúpit na mestskom zastupitelstve, nakolko vela pripomienok sa týkalo Požitavskej
akadémie.

Za: 17 1 Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,



Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká, Husári
Proti: O

Zdržali sa: O

Primáror mesta skonštatoval. že predložený návrh bol schválený a poprosil pána
andrejku, aby vystúpil.

Viliam Ondrejka - vystúpil na Mestskom zastupitelstve, kde vysvetlil históriu a program
Požitavskej futbalovej akadémie a apeloval na všetkých, nech sa zamyslia nad svojim
nepochopením voci Požitavskej akadémie. Venujú sa tristo detom, ktoré môžu aktívne a
zdravo trávit svoj volný cas. Pripomenul, že je to príspevok pre ich deti a vnúcence, nie pre
firmu VIaN a je to aj urcitá prezentácia Mesta Zlaté Moravce vo svete. On na tom
neprofituje, ale naopak vkladá do toho nielen svoje peniaze, ale aj vela svojej energie.

Poslanci MsZ - vyjadrili svoj názor k tomuto bodu.
Primátor mesta - po vypocutí názorov prítomných poslancov, primátor mesta apeloval, aby
poslanci mali zodpovedný prístup v tejto vážnej veci a doporucil schválit programový
mestský rozpocet.
Poslankyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto bodu.
Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie návrhu programového rozpoctu Mesta Zlaté
Moravce na rok 2011 s výhladom na roky 2012, 2013.

Za: 16 I Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Petrovic, Babocká, Husári

Proti: O

Zdržali sa: l I Hollý I
Primátor mesta podakoval a skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

K bodu 201

Žiadost' Technických služieb mesta Zlaté Moravce o vyradenie strojov a iných vecí z
DHM

Primátor mesta - Tento materiál je predložený na základe žiadosti Technických služieb
mesta o vyjadrenie zastaraných a nefunkcných strojov a iných vecí z dlhodobého hmotného
majetku. Potom otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Poslanci MsZ nemali pripomienky k tejto žiadosti.
Poslankyna Dubajová precítala uznesenie k tomuto bodu.
Primátor mesta - dal hlasovat za schválenie žiadosti Technických služieb mesta Zlaté
Moravce o vyradenie strojov a iných vecí z DHM.

Za: 17 I Galaba, Hritz, Chládek, Kluciar, Madola, Uhrinová, Šepták, Škvarenina,
Tonkovic, Rumanko, Boršc, Zachenský, Dubajová, Hollý, Petrovic, Babocká, Husári

Proti: O

Zdržali sa: O

Primátor mesta skonštatoval. že predložený návrh bol schválený.

K bodu 21/



Vystúpenia obcanov

Primátor mesta - poprosil obcanov, ktorí chcú vystúpit, aby predstúpili.

Vystúpila Mgr. Laktišová, ktorá vyjadrila pozitívny postoj k zmenám, ktoré sa zacali konat
pocas nového vedenia. Nespokojnost vyjadrila voci riešeniu problému plavárne v Zlatých
Moravciach a žiada, aby sa nové vedenie s týmto zacalo zaoberat. Dalej navrhla zriadenie
nejakého sociálneho taxíka, ktorý by pomáhal starším spoluobcanom pri prevoze k
zdravotníckym zariadeniam a naspät domov.
Primátor mesta - uviedol, že má v pláne rokovania s menšími autodopravcami k predmetnej
téme prepravy osôb.
Zástupca primátora - uviedol, že sa zaoberá aj problémom plavárne a nie je mu táto situácia
lahostajná, snaží sa a bude sa snažit presvedcit poslancov samosprávneho kraja o tejto
potrebe obcanov Zlatých Moraviec, ale do plavárne treba investovat nemalé financie.
Zdôraznil, že to nie je uzavretá vec a urcite aj nové vedenie Mesta Zlaté Moravce bude hladat
nejaké riešenie.
Dalej vystúpil pán Racek, ktorý ohl'adom pozemkov pod garážami apeloval na to, že v
minulosti boli sl'úbené a odpredávané tieto za symbolickú korunu a teraz to vychádza 8,40 €
za m2 co je cca 160€. Žiadal odpoved, kto navrhol cenu na odpredaj garáží a preco nie je
medzi navrhnutými na odpredaj na dnešnom MsZ.
Poslanec Šepták - uviedol, že na pracovnom stretnutí poslancov bola dohodnutá cena, a tak
ako volakedy sa odpredávali tieto pozemky na základe hodnoty znaleckého posudku k comu,
tak aj v dnešnej dobe sa k tomuto prihliadalo a nešlo sa podla trhovej ceny.
Ing. Mesková - sa vyjadrila, že nakolko nemá list vlastníctva k tejto garáži nemohol byt
zaradený do skupiny na schvalovanie.
Pán Paluška - sa ohradil, že má list vlastníctva od garáži a aj napriek tomu nebol zaradený
do skupiny na schval'ovanie.
Ing. Mesková - sa vyjadrila, že si je vedomá aj takejto skupiny obyvatel'ov, ktorí boli v
návrhu na odkúpenie už v minulosti a neboli prejednávaný v zastupitel'stve. Je to zanedbanost
minulého vedenia. V tomto konkrétnom prípade nastal problém zmenou v uznesení. Nakolko
pánovi Paluškovi už bol schválený odpredaj garáže v urcitej výmere, ktorá nebola ošetrená
geometrickým plánom a skutocným geometrickým plánom sa zistilo, že tá výmera je iná. V
tomto prípade to bude riešené len zmenou uznesenia, kde bude upravená výmera.
Dalej pán Paluška - vyjadril názor, že Požitavskej futbalovej akadémii sa pridelil balík
penazí, ktorí mal byt spravodlivo rozdelený aj medzi iné športy. Nesúhlasí s týmto riešením a
upozornuje aj na iné športy a obcianske združenia, ktoré majú tiež financné problémy a cíti sa
týmto ukrivdený.
Pán Géci - podakoval všetkým, ktorí sa podielali na vypracovaní mestského rozpoctu a teší
ho, že bol schválený nakol'ko je to pre mesto najdôležitejším dokladom, ktorým sa má riadit.
Teraz je dôležité ako pracovníci MsÚ, poslanci, ale aj my obcania sa budeme zúcastnovat na
plnení tohto rozpoctu. Dalej vyjadril podakovanie pánovi Ondrejkovi za reprezentáciu
Zlatých Moraviec.
Pán Tomajko - riaditel Záhradníckych služieb oboznámil prítomných, že už v minulosti sa
akosi pozabudlo na potreby správy verejnej zelene a apeloval na to, aby sa v budúcnosti
myslelo na to, že Zlaté Moravce by mali byt pekné, co treba brat do úvahy pri doplnovaní
mestského rozpoctu a mysliet na správu verejnej zelene.
Pán Skyva - oboznámil zúcastnených, že šport tak ako aj kultúra nikdy nebude zisková
oblast ale skôr investicná záležitost.



K bodu 22/
Rôzne

Primátor mesta - uviedol že, ak má niektorý z poslancov návrh k tomuto bodu môže ho
predniest.
Poslanec Hric - upovedom il poslancov o potrebe odovzdania majetkových priznaní.

K bodu 23/
Diskusia

Primátor mesta - odovzdal slovo poslancom na vyjadrenie svojich názorov.
Poslanec Husár - uviedol, že sa vela diskutuje o športe, pricom on sám je riaditelom na
Strednej odbornej škole technickej, ktorá podporuje šport a každodenne sa tu venuje športu
okrem žiakov aj široká verejnost, takže každý, kto sa chce venovat športu treba príst za ním
a urcite sa dohodnú a nájdu v hannonograme cas, kedy je telocvicna volná.
Poslanec Hollý - uviedol, že sa na neho obrátili obcania mesta s problémom osvetlenia resp.
odstránenia svietidIa na ulici Mojmírovej, ako aj s problémom funkcnosti mestského
rozhlasu.

Poslanec Galaba - uviedol, že na internetovej diskusii bol nepriamo obvinený, že nejako
poznacil obálku pri žrebe k volbe hlavného kontrolóra. Všetkých prítomných ubezpecil, že k
volbe hlavného kontrolóra pristupoval zodpovedne a podla stanovených pravidiel.
Poslanec Chládek - podakoval Ing. Latikovi poverenému riadením Technických služieb za
rýchlu odpoved na interpeláciu a za promntné riešenie opravy mosta na rieke Žitava a iné
opravy v rámci požiadavok interpelácie. Dalej infonnoval prítomných o cistení verejných
priestorov mesta a brehov rieky Žitava. Stretnutie záujemcov bude na parkovisku pri Bille v
case o 10,00 hod. dna 26.3.2011. Následne všetkých oboznámil o konaní výstavy k
svetovému dnu vtáctva a besedy s našim najlepším fotografom vtákov, ktorá sa bude konat
dna 1.4.2011, pricom všetkých srdecne pozval na tieto podujatia.
Poslanec Madola - sa podakoval Ing. Latikovi za ústretovost a promtne vykonanú prácu.
Poslanec Galaba - Predniesol problém starých elektrospotrebicov, ktoré sú odhodené pri
smetných nádobách v meste. V diskusii bolo spomenuté, že je treba obcanov mesta Zlatých
Moraviec prostredníctvom webovej stránky mesta infonnovat o možnosti likvidácie takéhoto
odpadu prostredníctvom finny WASTE RECYKLING zadanno.
Poslanec Rumanko - uviedol, že by bolo dobré na najbližšom Mestskom zastupitelstve
prejednat odpredaj jednej casti mestského pozemku už spomínanej finne ako náhradu za to,
že plní funkciu zberného dvora, ktorú by malo zabezpecovat mesto.

K bodu 24/

Interpelácie poslancov

Primátor mesta - poprosil poslancov, ktorí chcú predložit svoje interpelácie, aby sa prihlásili
a odovzdal slovo.

Poslanec Chládek - interpeloval prednostu MsÚ ci je pravda to, co bolo prezentované v
médiach, že sa vraj uvažuje s odpredajom dubiózneho mestského majetku, do ktorého spadá
vraj aj Župný dom bez toho, aby to bolo spomenuté poslancom Mestského zastupitelstva.
Prednosta MsÚ - reagoval na interpeláciu, kde objasnil, že pred médiami nebol
konkretizovaný žiadny objekt, ale bol spomenutý odpredaj dubiózneho majetku ako jedno z
možných riešení, ako vyrovnat dlh mesta. Zdôraznil, že prípadný odpredaj tohto majetku
musia odsúhlasit poslanci MsZ rovnako ako odpredaj pozemkov na dnešnom zastupitelstve.



Poslanec Chládek - sa interpeloval vedenie mesta, že na dnešnom zastupitelstve sa schválil
mestský rozpocet a kapitálové príjmy boli naplánované vo výške takmer 700 000 €. V
súvislosti s uvedeným, žiadal konkretizáciu plánovaného odpredaja majetku na získanie
týchto prostriedkov.
Ing. Struhárová - reagovala, že máme kapitálové prijmy z troch predaných bytoviek, ktoré
boli uhradené z úveru, co je 80 000 €, 200 000 € márne na kapitálovom úcte a zvyšok do tých
700 000 € predpokladáme získat odpredajom bytoviek na Tekovskej ulici. Zdôraznila, že to
je predpokladaný príjem, ale aký bude reálny záujem obcanov konkrétne nevieme.
Poslanec Husár - uviedol, že naozaj v Nitrianskej televízii išla informácia, že sa plánuje
odpredaj Župného domu.
Primátor mesta - ubezpecil prítomných, že Župný dom sa odpredávat nebude, ale naopak
mesto má tento objekt v kapitálových výdavkoch, kde bude 5% spoluúcast na revitalizácii, v
súcasnosti sa snažíme získat aj financné prostriedky z eurofondov pre Župný dom.
Poslanec Galaba - predostrel problém z ulice Pribinovej, kde sa nachádza ZŠ a podla
informácii obcanov parkujú vozidlá v oboch smeroch na krajnici, pricom ostatné vozidlá
jazdia stredom vozovky neprimeranou rýchlostou, ktorá môže byt' prevažne v ranných
hodinách nebezpecenstvom pre žiakov tejto školy. S uvedeného dôvodu žiadajú obcania o
umiestnenie spomalovacích retardérov, prípadne iné bezpecnostné riešenie.
Bc. Nociar - k danej problematika uviedol, že na tejto ulici je umiestnená dopravná znacka s
obmedzením rýchlosti na 40 km/h, ktorú bohužial vela vodicov nerešpektuje. Umiestnenie
spomalovacích retardérov je financne nárocné, s výhradami hlucnosti ako aj poškodzovania
cesty sa v minulosti táto problematika riešila aj s Okresným dopravným inšpektorátom, kde
sa v konecnom dôsledku pristúpilo k umiestneniu dopravnej znacky obmedzujúcu rýchlost.
Mgr. Hritz - hliadka vykonáva obchôdzkovú službu aj pri tejto škole velmi casto, táto
situácia bude riešená aj komisiou. Takže na interpeláciu bude odpovedat písomne, nakolko
je viacej riešení k prehustenej dopravnej situácie, k danej problematike je potrebné
vypracovat stanovisko komisie.
Poslanec Rumanko - požiadal písomnú odpoved na interpeláciu, na základe coho sa
odpredali byty na Tekovskej ulici a žiada nejaké vyjadrenie, alebo spracovanie materiálu k
prebiehajúcemu auditu na MsÚ a tiež žiada aj stanovisko NKÚ.
Ing. Struhárová - uviedla, že audit je súcastou záverecného úctu Mesta Zlaté Moravce a
bude uverejnený na internete.
JUDr. Vozárová - oznámila, že tento odpredaj prebehol v súlade so všetkými príslušnými
platnými právnymi predpismi. Boli vypracované znalecké posudky na hodnotu týchto bytov a
kataster samozrejme pýtal aj uznesenie MsZ, ktoré schválilo tento odpredaj. Uznesenie bolo
schválené v roku 2005 , kde v uznesení sa schválil odpredaj týmto nájomníkom všeobecne a
neboli urcené konkrétne mená. Kataster vyhodnotil situáciu tak, že je to postacujúce a tento
úkon je platný, prejav vôle bol jasný, zrozumitelný, urcitý a na základe tohto nevidel žiadny
problém, aby nezavkladoval tento odpredaj.
Poslanec Rumanko - požiadal o písomnú odpoved na interpeláciu k riešeniu situácie na
Továrenskej ulici, kde je vyznacená cesticka pre cyklistov na ktorej v súcastnosti parkujú
vozidlá. Dalej požiadal o preloženie tabule oznacenia mesta Zlaté Moravce na koniec
záhradkárskej oblasti smerom na Hostovce. Následne žiada o písomnú informáciu k
spolocnosti Stella - domov sociálnych služieb, aký je právny stav prenájmu.
Poslankyna Dubajová - žiada informáciu, ci je plánovaná nová bytová výstavba, ak áno tak
v ktorej oblasti mesta.
Prednosta MsÚ - odpovedal, že je plánovaná nová výstavba bytovky "Užovka", ktorá má
byt' situovaná za bytovými domami na ul. 1. mája, kde sa vysporadúvajú pozemky a
pripravuje sa výstavba inžinierskych sietí ako aj prístupovej cesty.
Poslanec Husár - vyjadril svoj názor k problému cyklistickej cesticke na Továrenskej ulici a
navrhol posunút toto dopravné znacenie od Calexáckeho štadióna.



Prednosta MsÚ - sa vyjadril, že prebehlo rokovanie k tejto dopravnej situácii s Okresným
dopravným inšpektorátom v zastúpení Ing. Sitkeyom, riaditelkou Slovenskej správy ciest, kde
sa predkladali rôzne riešenia, pricom prebehla ostrá diskusia zúcastnených strán a cakáme na
stanovisko k predloženým návrhom. Dalej požiadal o stanovisko k danému problému
poslanca Chládeka.
Poslanec Chládek - uviedol, že nerozumie preco si všetci myslia, že v predmetnej
problematike zastáva iba cyklistov. On zastáva bezpecnost cestnej prevádzky pre všetkých.
Podla neho sa stala chyba na zaciatku, ked mesto povolilo prevádzky aj napriek tomu, že tam
nebolo zabezpecené parkovanie pre zákazníkov. Jedno z riešení tejto situácie je posunutie
cesticky pre cyklistov bližšie ku chodníku pre chodcov, s cím súvisí premiestnenie verejného
osvetlenia na už existujúce betónové stÍpy. V uvedenom prípade by viedla cesticka pre
cyklistov medzi odparkovanými vozidlami a chodníkom obojsmerne co sa bude prejednávat
aj v komisii dopravy.
Poslanec Tonkovic - navrhoval obmedzenie vjazdu nákladných motorových vozidiel cez
mestskú cast Chyzerovce.
Prednosta MsÚ - reagoval na uvedené obmedzenie, pricom poznamenal, že v takomto
prípade by vznikol problém s prímestskou hromadnou dopravou v danej lokalite.

K bodu 25/
Schválenie uznesenia

Primátor mesta - poprosil návrhovú komisiu, aby informovala Mestské zastupitelstvo o
prijatých respektíve neprijatých uzneseniach z dnešného zastupitelstva.
Poslankyna Dubajová - predsedkyna návrhovej komisie, precítala všetky schválené
uznesenia na 4. Mestskom zastupitelstve.

Uznesenie c. 43/2011

z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Urcenie zapisovatelky
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4.zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
urcenie zapisovatelky a
berie na vedomie

že Silvia Švajcíková bola urcená za zapisovatelku zápisnice na 4.zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

Uznesenie c. 44/2011

z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach



konaného dna 24.3.2011

Urcenie overovatelov zápisnice
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
urcenie overovatelov zápisnice a
berie na vedomie

overovatel'ov zápisnice: p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu a p. poslanca Ing. Ladislava
Boršca z 4. zasadnutia MZ konaného dna 24.3.2011

Uznesenie c. 45/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 24.3.2011

Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
návrh na volbu návrhovej komisie
vo tí

za predsedu návrhovej komisie Evu Dubajovú, za clenov Jozefa Tonkovica a Miroslava
Záchenského

Uznesenie c. 46/2011

z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Schválenie vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena c.
2896/Ne-14/2011 so spolocnostou Západoslovenská vodárenská spolocnost, a.s.
(podzemné cerpacie stanice)
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
návrh na zriadenie vecného bremena na nehnutelnostiach v majetku mesta podla

predloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena c. 2896/Ne-14/20 11 pre
oprávneného z vecného bremena - spolocnost Západoslovenská vodárenská spolocnost, a.s.
schvaluje

aj zriadenie vecného bremena na nehnutelnostiach v majetku mesta podla
predloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena c. 2896/Ne
14/2011 pre oprávneného z vecného bremena - spolocnost
Západoslovenská vodárenská spolocnost, a.s., ktorého obsahom je:

právo oprávneného z vecného bremena vybudovat a prevádzkovat podzemnú
stavbu - cerpaciu stanicu CS 2 a povinnost povinného z vecného bremena trpiet



postavenú cerpaciu stanicu ajej prevádzkovanie na novovytvorenej parcele c. 2792/4
o výmere 20 m2 (diel 1 z parc. reg. "E" c. 5658/3 o výmere 16 m2 a diel 2 z parc. reg.
"E" c. 4435 o výmere 4 m2) v katastrálnom území Zlaté Moravce,
právo oprávneného z vecného bremena vybudovat a prevádzkovat podzemnú
stavbu - cerpaciu stanicu CS 3 a povinnost povinného z vecného bremena trpiet
postavenú cerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na novovytvorenej parcele c.
3164/84 o výmere 20 m2 (z parc. reg. "C" c. 3164/2) v katastrálnom území Zlaté
Moravce,
právo oprávneného z vecného bremena vybudovat a prevádzkovat podzemnú
stavbu - cerpaciu stanicu CS 4 a povinnost povinného z vecného bremena trpiet
postavenú cerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na novovytvorenej parcele c. 2851/6
o výmere 20 m2 (z parc. reg. "C" c. 2851/1) v katastrálnom území Zlaté Moravce,
právo oprávneného z vecného bremena vybudovat a prevádzkovat podzemnú
stavbu - cerpaciu stanicu CS 5 a povinnost povinného z vecného bremena trpiet
postavenú cerpaciu stanicu a jej prevádzkovanie na novo vytvorenej parcele c.
15695/2 o výmere 22 m2 (z parc. reg. "E" c. 5695) v katastrálnom území Zlaté
Moravce,
b) Zmluvu o zriadení vecného bremena c. 2896/Ne-14/2011 medzi Mestom

Zlaté Moravce ako povinným z vecného bremena a spolocnostou
Západoslovenská vodárenská spolocnost, a.s. ako oprávneným z vecného
bremena podla predloženého návrhu.

Uznesenie c. 47/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 24.3.2011

Schválenie Zásad odmenovania poslancov Mestského zastupitelstva a zásady
odmenovania clenov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, clenov
a tajomníkov výborov mestských castí v Zlatých Moravciach

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
návrh na Schválenie Zásad odmenovania poslancov Mestského zastupitelstva a zásad

odmenovania clenov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, clenov a tajomníkov
výborov mestských castí v Zlatých Moravciach v predloženom znení s nasledovným
doplnením výšky odmien:

l. Úcast na zasadnutí MsZ podla cl. 2 ods. 1 zásad - 40,- eur
2. Úcast na zasadnutí MsR podla cl. 2 ods. 2 zásad - 40,- eur
3. Predseda komisie podla cl. 2 ods. 3 zásad - 40,- eur
4. Clen komisie - poslanec podla cl. 2 ods. 3 zásad 20,- eur
5. Clen komisie - odborník podla cl. 3 ods. 1 zásad 20,- eur
6. Sekretár komisie podla cl. 3 ods. 2 zásad - 20,- eur
7. Predseda VMC podla cl. 2 ods. 4 zásad - 30,- eur
8. Clen VMC - poslanec podla cl. 2 ods. 4 zásad - 5,- eur
9. Clen VMC - neposlanec podla cl. 3 ods. 3 zásad - 5,- eur
10. Tajomník VMC podla cl. 3 ods. 4 zásad - 15,- eur



ll. Dalšie cinnosti poslanca podla cl. 2 ods. 5 zásad - 100,- eur

schvaluje
Zásady odmenovania poslancov Mestského zastupitelstva a zásady odmenovania clenov
komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, clenov a tajomníkov výborov mestských castí
v Zlatých Moravciach v predloženom znení s nasledovným doplnením výšky odmien:

l. Úcast na zasadnutí MsZ podla cl. 2 ods. l zásad - 40,- eur
2. Úcast na zasadnutí MsR podla cl. 2 ods. 2 zásad - 40,- eur
3. Predseda komisie podla cl. 2 ods. 3 zásad - 40,- eur
4. Clen komisie - poslanec podla cl. 2 ods. 3 zásad 20,- eur
5. Clen komisie - odborník podla cl. 3 ods. l zásad 20,- eur
6. Sekretár komisie podla cl. 3 ods. 2 zásad - 20,- eur
7. Predseda VMC podla cl. 2 ods. 4 zásad - 30,- eur
8. Clen VMC - poslanec podla cl. 2 ods. 4 zásad - 5,- eur
9. Clen VMC - neposlanec podla cl. 3 ods. 3 zásad - 5,- eur
10. Tajomník VMC podla cl. 3 ods. 4 zásad - 15,- eur
ll. Dalšie cinnosti poslanca podla cl. 2 ods. 5 zásad - 100,- eur

Zrušuje
Uznesenie MsZ c. 21/2011 zo dna 27.1.2011

Uznesenie c. 48/2011

z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na zacatie procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.20 II

prerokovalo
zacatie procesu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté
Moravce, koordinátora a realizátorov procesu
schvaluje
- zacatie procesu aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté
Moravce podla zákona c. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
- koordinátora procesu: Bc. Helenu Levickú,
- realizátorov procesu:
a) komisiu pre analytickú cast: Vladimíra Kluciara, Mgr. Danušu Hollú, Eriku Babockú,
Bc.Štefana Nociara, Ing. Adriánu Chrenovú,
b) komisiu pre strategickú cast: Ing. Peter Pecho, PaedDr. Klaudia Ivanovicová, Ing. Daniela
Šutková, Bc. Helena Dubayová, PaedDr. Dana Malá, PhD.

Uznesenie c. 49/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach



konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie Dodatku c. 2 k "Zásadám cinnosti Zboru pre obcianske záležitosti
pri Mestskom zastupitelstve v Zlatých Moravciach"
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.20 II
prerokovalo
Návrh na Dodatok C. 2 k "Zásadám cinnosti Zboru pre obcianske záležitosti pri Mestskom
zastupitelstve v Zlatých Moravciach".
schvaluje
Dodatok C. 2 k "Zásadám cinnosti Zboru pre obcianske záležitosti pri Mestskom
zastupitelstve v Zlatých Moravciach".

Uznesenie c. 50/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce ,,0 poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby"
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce C. 212011 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
schvaluje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce C. 212011 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
ruší

VZN C. 1/2005 o poskytovaní opatrovatelskej služby a úhradách za opatrovatelskú službu na
území mesta.

Uznesenie c. 51/2011

z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov - záhradiek - konkrétnym nájomcom
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
3/5 väcšinou všetkých poslancov, že sa v prípade prenájmov pozemkov záhradiek
(dalej bližšie špecifikovaných) jedná o prípady hodné osobitného zretela podla § 9a,
ods. 9, písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku

v casti pri Nitrianskej ul. a Šoltésovej ul.



Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
- na pozemkoch užívaných na záhradkárske úcely vykonali ich

nájomcovia vel'ký objem prác, aby ich dostali do súcasného stavu
záhradiek

- nízka výmera prenajatých pozemkov

Jedná sa o pozemkv na parcele registra ••CH c. 3164/67 pre:

ŽIADATEL O PRENÁJOM VÝMERA V m2

1. Anna Balážová 203,13
2.

Ing. Michal Borkovic 201,59
3.

Ján Benc 201,97
4.

Ján Fra.ika 204,19
5.

Vojtech Frajka 200,64
6.

Ján Gálik 203,78
7.

Marián Cižmár 195,48
8.

Júlia Drahošová 101,00
9.

Helena Eliášová 201,09
10.

Ján Gašparík 200,75
11.

Alena Gašparíková 201,30
12.

Mária Kovácová 203,62
13.

Milan Kabourek 208,62
14.

Róbert Kovárik 202,13
15.

Lýdia Kovácová 201,24
16.

Ján Kovác 202,78
17.

Ing. Miroslav Kovác 268,70
18.

Vladimír Královic 283,00
19.

Jaroslav Mravík 197,27
20.

Jana Novosadová 201,73
21.

František Ondrejka 203,00
22.

Beáta Pivonková 100,65
23.

Terézia Studená 201,85
24.

Mgr. Pavol Šepták 202,60
25.

Stanislav Simor 203,00
26.

Vladimír Sulovský 208,19
27.

MUDr. Rudolf Urbanovic 201,96
28.

Peter Vojtek 193,84
29.

Milan Zámecník 199,35

b) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Ul. 1. máia
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
- na pozemkoch užívaných na záhradkárske úcely vykonali ich

nájomcovia velký objem prác, aby ich dostali do súcasného stavu
záhradiek

- nízka výmera prenajatých pozemkov
ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA v m2



1. Jozef Balek 2537/41153,00
2.

Viliam Bužík 2537/41153,00
3.

Michal Frano 2537/43127,50
4.

Karol Hanus 2537/41153,00
5.

Stefan Har~aš 2537/41153,00
6.

Luboš Kéry 2537/4340,00
7.

Václav Kérv 2537/41153,00
8.

Jozef Kmotorka 2537/43102,00
9.

Peter Kolencík 2537/41153,00
10.

Ivan Komžík 2537/43256,00
11.

Dušan Kravárik 2537/43107,16
12.

Rudolf Kubatka 2537/43153,00
13.

Dušan Mihál 2537/41153,00
14.

Martin Mihalik 2537/41153,00
15.

Helena Petríková 2537/41153,00
16.

Milan Pupák 2537/41153,00
17.

In~. Miroslav Pisár 2537/41153,00
18.

Helena Stojková 2537/41153,00
19.

Pavel Sojka 2537/41153,00
20.

Daniel Uhrin 2537/43382,00
21.

J án Valuška 2537/41153,00
22.

Alžbeta Vanová 2537/41153,00

c) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Žitave v casti
Tekovská ul.

Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
- jedná sa o pozemky susediace s pozemkami nájomcov
- malá výmera prenajatých pozemkov

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA v m2

1. Ján Adamec 5410/2, 5411/2284,00
2.

In~. Marián Bláha 5409/2156,40
3.

Ján Gajdoš 5401/280,50
4.

Anna Hudáková 5401/255,00
5.

Berta Páleniková 5400/210,00
6.

In~. František Rabatin 5411/2336,74
7.

Jozef Vítek 5412/1435,42

d) Pozemky užívané na záhradkárske úcely Žitavské nábrežie za pálenicou
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:

malá výmera záhradiek

ŽIADATEL O PRENÁJOM CÍSLO PARCELY VÝMERA v m2

II] Milan Horváth 3345/3 357,40



2. Dana Kollárová 3345/3357,40
3.

Vladimír Marko 3345/3357,40
4.

Václav Plhal 3345/3357,40
5.

Marián Šindler 3345/3357,40

e) Pozemok užívaný na záhradkárske úcelv na Podjavorinskej ul. pri
križovatke s Polnou ul.

Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom nájomcu

- malá výmera prenajatého pozemku

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA V m2

[L] Marián Dragún 5758 212,00

schval'uje
3/5 väcšinou všetkých poslancov, že sa v prípade prenájmov pozemkov záhradiek
(dalej bližšie špecifikovaných) jedná o prípady hodné osobitného zretela podla § 9a,
ods. 9, písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

a) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Nitrianskei ul. a Šoltésovej ul.
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
- na pozemkoch užívaných na záhradkárske úcely vykonali ich

nájomcovia velký objem prác, aby ich dostali do súcasného stavu
záhradiek

- nízka výmera prenajatých pozemkov

Jedná sa o pozemky na parcele registra ••C" c. 3164/67 pre:

ŽIADATEL O PRENÁJOM VÝMERA V m2

1. Anna Balážová 203,13
2.

Ing. Michal Borkovic 201,59
3.

Ján Benc 201,97
4.

Ján Frajka 204,19
5.

Vojtech Frajka 200,64
6.

J án Gálik 203,78
7.

Marián Cižmár 195,48
8.

Júlia Drahošová 101,00
9.

Helena Eliášová 201,09
10.

Ján Gašparík 200,75
11.

Alena Gašparíková 201,30
12.

Mária Kovácová 203,62
13.

Milan Kabourek 208,62
14.

Róbert Kovárik 202,13
15.

Lýdia Kovácová 201,24
16.

Ján Kovác 202,78



17. In2. Miroslav Kovác 268,70
18.

Vladimír Královic 283,00
19.

Jaroslav Mravík 197,27
~O.

Jana Novosadová 201,73
~1.

František Ondrejka 203,00
~2.

Beáta Pivonková 100,65
123.

Terézia Studená 201,85
~4.

M2r. Pavol Šepták 202,60
~5.

Stanislav Simor 203,00
~6.

Vladimír Sulovský 208,19
~7.

MUDr. Rudolf Urbanovic 201,96
~8.

Peter Voitek 193,84
~9.

Milan Zámecník 199,35

b) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti {Jri Ul. 1. mája
Dôvodom prípadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:
- na pozemkoch užívaných na záhradkárske úcely vykonali ich

nájomcovia velký objem prác, aby ich dostali do súcasného stavu
záhradiek

- nízka výmera prenajatých pozemkov

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA y m2

1. Jozef Balek 2537/41153,00
2.

Viliam Bužík 2537/41153,00
3.

Michal Frano 2537/43127,50
4.

Karol Hanus 2537/41153,00
5.

Štefan Har~aš 2537/41153,00
6.

Luboš Kéry 2537/4340,00
7.

Václav Kéry 2537/41153,00
8.

Jozef Kmotorka 2537/43102,00
9.

Peter Kolencík 2537/41153,00
10.

Ivan Komžík 2537/43256,00
11.

Dušan Kravárik 2537/43107,16
12.

Rudolf Kubatka 2537/43153,00
13.

Dušan Mihál 2537/41153,00
14.

Martin Mihalik 2537/41153,00
15.

Helena Petríková 2537/41153,00
16.

Milan Pupák 2537/41153,00
17.

In~. Miroslav Pisár 2537/41153,00
18.

Helena Stoiková 2537/41153,00
19.

Pavel Sojka 2537/41153,00
20.

Daniel Uhrin 2537/43382,00
21.

J án Valuška 2537/41153,00
22.

Alžbeta Vanová 2537/41153,00

c) Pozemkv užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Žitave v casti
Tekovská ul.



Dôvodom prípadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:
- jedná sa o pozemky susediace s pozemkami nájomcov
- malá výmera prenajatých pozemkov

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA v m2

1. Ján Adamec 5410/2,5411/2284,00
2.

Ing. Marián BIáha 5409/2156,40
3.

Ján Ga.idoš 5401/280,50
4.

Anna Hudáková 5401/255,00
5.

Berta Páleniková 5400/210,00
6.

Ing. František Rabatin 5411/2336,74
7.

Jozef Vítek 5412/1435,42

d) Pozemky užívané na záhradkárske úcely Žitavské nábrežie za pálenicou
Dôvodom prípadu osobitného zretel'a sú nasledovné skutocnosti:

malá výmera záhradiek

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA v m2

1. Milan Horváth 3345/3357,40
2.

Dana Kollárová 3345/3357,40
3.

Vladimír Marko 3345/3357,40
4.

VácIav Plhal 3345/3357,40
5.

Marián Šindler 3345/3357,40

e) Pozemok užívaný na záhradkárske úcely na Podjavorinskej ul. pri
križovatke s Polnou ul.

Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
- jedná sa o pozemok susediaci s pozemkom nájomcu
- malá výmera prenajatého pozemku

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA v m2

II] Marián Dragún 5758 212,00

Uznesenie c. 52/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov - záhradiek - konkrétnym nájomcom



Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo

prenájom záhradiek (dalej bližšie špecifikovaných v nasledovných tabul'kách podl'a
lokality, nájomcu, císla parcely a výmery) konkrétnym nájomcom od 01.04.2011 za
cenu 0,10 €/m2 za rok, na dobu 15 rokov

a) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Nitrianskej ul. a Šoltésovej ul.
Jedná sa o pozemky na parcele registra ••C" c. 3164/67 pre:
ŽIADA TEL O PRENÁJOM VÝMERA v ml

1. Anna Balážová 203,13
2.

Ing. Michal Borkovic 201,59
3.

Ján Benc 201,97
4.

Ján Fra.jka 204,19
5.

Vojtech Frajka 200,64
6.

Ján Gálik 203,78
7.

Marián Cižmár 195,48
8.

Júlia Drahošová 101,00
9.

Helena Eliášová 201,09
10.

Ján Gašparík 200,75
11.

Alena Gašparíková 201,30
12.

Mária Kovácová 203,62
13.

Milan Kabourek 208,62
14.

Róbert Kovárik 202,13
15.

Lýdia Kovácová 201,24
16.

Ján Kovác 202,78
17.

In2. Miroslav Kovác 268,70
18.

Vladimír Královic 283,00
19.

Jaroslav Mravík 197,27
20.

Jana Novosadová 201,73
11.

František Ondrejka 203,00
22.

Beáta Pivonková 100,65
23.

Terézia Studená 201,85
24.

Mgr. Pavol Septák 202,60
25.

Stanislav Šimor 203,00
26.

Vladimír Sulovský 208,19
17.

MUDr. Rudolf Urbanovic 201,96
28.

Peter Vojtek 193,84
19.

Milan Zámecník 199,35

b) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Ul. 1. máia

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA V m2

1. Jozef Balek 2537/41153,00
2.

Viliam Bužík 2537/41153,00
3.

Michal Frano 2537/43127,50
4.

Karol Hanus 2537/41153,00
5.

Štefan Har2aš 2537/41153,00



6. Luboš Kéry 2537/4340,00
7.

VácIav Kéry 2537/41153,00
8.

Jozef Kmotorka 2537/43102,00
9.

Peter Kolencík 2537/41153,00
10.

Ivan Komžík 2537/43256,00
11.

Dušan Kravárik 2537/43107,16
12.

Rudolf Kubatka 2537/43153,00
13.

Dušan Mihál 2537/41153,00
14.

Martin Mihalik 2537/41153,00
15.

Helena Petríková 2537/41153,00
16.

Milan Pupák 2537/41153,00
17.

In2. Miroslav Pisár 2537/41153,00
18.

Helena Sto.iková 2537/41153,00
19.

Pavel Sojka 2537/41153,00
20.

Daniel Uhrin 2537/43382,00
21.

J án Valuška 2537/41153,00
22.

Alžbeta VaDová 2537/41153,00

c) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Žitave v casti
Tekovská ul.

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA V m2

1. Ján Adamec 5410/2,5411/2284,00
2.

In2. Marián Bláha 5409/2156,40
3.

Ján Gajdoš 5401/280,50
4.

Anna Hudáková 5401/255,00
5.

Berta Páleniková 5400/210,00
6.

In2. František Rabatin 5411/2336,74
7.

Jozef Vítek 5412/1435,42

d) Pozemky užívané na záhradkárske úcely Žitavské nábrežie za pálenicou
ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA v m2

1. Milan Horváth 3345/3357,40
2.

Dana Kollárová 3345/3357,40
3.

Vladimír Marko 3345/3357,40
4.

VácIav Plhal 3345/3357,40
5.

Marián Sindler 3345/3357,40

e) Pozemok užívaný na záhradkárske úcely na Podjavorinskej ul. pri
križovatke s Polnou ul.

ŽIADATEL O PRENÁJOM

[[] Marián Dra~úD I

CíSLO PARCELY

5758 [

VÝMERA v m2

212,00 I

schvaluje
prenájom záhradiek (dalej bližšie špecifikovaných v nasledovných tabulkách podla
lokality, nájomcu, císla parcely a výmery) konkrétnym nájomcom od 01.04.2011 za
cenu 0,10 €/m2 za rok, na dobu 15 rokov

a) Pozemky užívané na záhradkárske úcelv v lokalite pri Hostianskom potoku



v casti pri Nitrianskej ul. a Šoltésovej ul.
Jedná sa o pozemky na parcele reeistra ••C" c. 3164/67 pre:
ŽIADATEL O PRENÁJOM VÝMERA v m2

l. Anna Balážová 203,13
2.

Ine. Michal Borkovic 201,59
3.

Ján Benc 201,97
4.

Ján Fra.ika 204,19
5.

Vo.itech Fra.ika 200,64
6.

Ján Gálik 203,78
7.

Marián Cižmár 195,48
8.

Júlia Drahošová 101,00
9.

Helena Eliášová 201,09
10.

Ján Gašparík 200,75
ll.

Alena Gašparíková 201,30
12.

Mária Kovácová 203,62
13.

Milan Kabourek 208,62
14.

Róbert Kovárik 202,13
15.

Lýdia Kovácová 201,24
16.

J án Kovác 202,78
17.

Ing. Miroslav Kovác 268,70
18.

Vladimír Královic 283,00
19.

Jaroslav Mravík 197,27
20.

Jana Novosadová 201,73
2l.

František Ondre.ika 203,00
22.

Beáta Pivonková 100,65
23.

Terézia Studená 201,85
~4.

Mgr. Pavol Septák 202,60
~5.

Stanislav Simor 203,00
~6.

Vladimír Šulovský 208,19
~7.

MUDr. Rudolf Urbanovic 201,96
~8.

Peter Vojtek 193,84
~9.

Milan Zámecník 199,35

b) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Hostianskom potoku
v casti pri Ul. 1. mája

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA V m2

l. Jozef Balek 2537/41153,00
2.

Viliam Bužík 2537/41153,00
3.

Michal Frano 2537/43127,50
4.

Karol Hanus 2537/41153,00
5.

Štefan Hargaš 2537/41153,00
6.

Luboš Kéry 2537/4340,00
7.

Václav Kéry 2537/41153,00
8.

Jozef Kmotorka 2537/43102,00
9.

Peter Kolencík 2537/41153,00
10.

Ivan Komžík 2537/43256,00
11.

Dušan Kravárik 2537/43107,16
12.

Rudolf Kubatka 2537/43153,00



13. Dušan Mihál 2537/41153,00
14.

Martin Mihalik 2537/41153,00
15.

Helena Petríková 2537/41153,00
16.

Milan Pupák 2537/41153,00
17.

In~. Miroslav Pisár 2537/41153,00
18.

Helena Sto.iková 2537/41153,00
19.

Pavel Soika 2537/41153,00
20.

Daniel Uhrin 2537/43382,00
2l.

Ján Valuška 2537/41153,00
22.

Alžbeta Vanová 2537/41153,00

c) Pozemky užívané na záhradkárske úcely v lokalite pri Žitave v casti
Tekovská ul.

ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA V m2

l. Ján Adamec 5410/2, 5411/2284,00
2.

In~. Marián Bláha 5409/2156,40
3.

Ján Gajdoš 5401/280,50
4.

Anna Hudáková 5401/255,00
5.

Berta Páleniková 5400/210,00
6.

In~. František Rabatin 5411/2336,74
7.

Jozef Vítek 5412/1435,42

d) Pozemky užívané na záhradkárske úcely Žitavské nábrežie za pálenicou
ŽIADATEL O PRENÁJOM CíSLO PARCELY VÝMERA V m2

l. Milan Horváth 3345/3357,40
2.

Dana Kollárová 3345/3357,40
3.

Vladimír Marko 3345/3357,40
4.

Václav Plhal 3345/3357,40
5.

Marián Šindler 3345/3357,40

e) Pozemok užívaný na záhradkárske úcely na Podjavorinskej ul. pri
križovatke s Polnou ul.

ŽIADATEL O PRENÁJOM

[I] Marián Dragún [

CíSLO PARCELY

5758 [

VÝMERA V m2

212,00 I

Uznesenie c. 53/2011

z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov konkrétnym nájomcom
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011



výmere 464 m2 smerom k zimnému
bude zabezpecený len cez pozemok,
užíva, má v prenáime - predajna

prerokovalo
3/5 väcšinou všetkých poslancov, že sa v prípade nasledovných prenájmov pozemkov
jedná o prípady hodné osobitného zretela podla § 9a, ods. 9, písm. c) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

• Prenáiom pozemkov na nepodnikatelské úcely
- pozemok resp. cast pozemku (na Kalinciakovej ul. bývalý Úrad práce), ktorý sa nachádza
na parcele KN registra "C" c. 2537/1 o výmere 10 m2 - pre Miloša Jánošova,
Šoltésova 39, Zlaté Moravce
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
Jedná sa o pozemok pod schodištom stavby, ktorá je vo vlastníctve
žiadatela a je malej výmery.

• Prenáiom casti pozemku na podnikatelské úcely
pre podnikatela - obchodné meno:
Ivan Rubaninský Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín
miesto podnikania: Obyce 76, 951 95 Obyce
ICO: 31197337

- pozemok parcely KN registra "C" c. 2871/4 o výmere 464 m2 smerom k zimnému
štadiónu (dozadu) za podmienky - prechod bude zabezpecený len cez pozemok,
ktorý má už podnikatel v prenájme 1508 m2 už užíva, má v prenáime - predajna
stromcekov .../ ;
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
Ide o predíženie pozemku, na ktorom podnikatel prevádzkuje "predajnu stromcekov a
polnohospodárskych potrieb lpred zimným štadiónom!". Pri zabezpecení podmienky
prechodu na ••predÍženú cast' pozemku o výmere 464 m2", len cez pozemok, ktorý má
už žiadatel' v prenájme (pozemok o výmere 508 m2 ), nie je možné, aby požadovaný
pozemok prenajalo MESTO Zlaté Moravce inému záujemcovi.

schvaluje
3/5 väcšinou všetkých poslancov, že sa v prípade nasledovných prenájmov pozemkov
jedná o prípady hodné osobitného zretela podla § 9a, ods. 9, písm. c) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

• Prenájom pozemkov na nepodnikatelské úcely
- pozemok resp. cast pozemku (na Kalinciakovej ul. bývalý Úrad práce), ktorý sa nachádza
na parcele KN registra "C" c. 2537/1 o výmere 10 m2 - pre Miloša Jánošova,
Šoltésova 39, Zlaté Moravce
Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
Jedná sa o pozemok pod schodištom stavby, ktorá je vo vlastníctve
žiadatela a je malej výmery.

• Prenájom casti pozemku na podnikatelské úcely
pre podnikatela - obchodné meno:
Ivan Rubaninský Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín
miesto podnikania: Obyce 76, 951 95 Obyce
ICO: 31197337

- pozemok parcely KN registra "C" c. 2871/4 o
štadiónu (dozadu) za podmienky - prechod
ktorý má už podnikatel' v prenájme 1508 m2 už
stromcekov .../ ;



Dôvodom prípadu osobitného zretela sú nasledovné skutocnosti:
Ide o predÍženie pozemku, na ktorom podnikatel prevádzkuje "predajnu stromcekov a
polnohospodárskych potrieb lpred zimným štadiónom!". Pri zabezpecení podmienky
prechodu na ••predÍženú cast' pozemku o výmere 464 m2", len cez pozemok, ktorý má
už žiadatel' v prenájme (pozemok o výmere 508 m2 ), nie je možné, aby požadovaný
pozemok prenajalo MESTO Zlaté Moravce inému záujemcovi.

Uznesenie c. 5412011

z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach
konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov konkrétnym nájomcom
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
prenájom nasledovných pozemkov konkrétnym nájomcom od 01.04.2011 na
dobu 5 rokov

• Prenájom casti pozemku na nepodnikatelské úcely
- pozemok resp. cast pozemku (na Kalinciakovej ul. bývalý Úrad práce), ktorý sa nachádza
na parcele KN registra "C" c. 2537/1 o výmere 10 m2 - pre Miloša Jánošova,
Šoltésovej 39, Zlaté Moravce
za cenu 1.00 €/m2 za rok

• Prenájom casti pozemku na podnikatelské úcely
- pozemok parcely KN registra "C" c. 2871/4 o výmere 464 m2 smerom k zimnému
štadiónu pri zabezpecení podmienky prechodu na predÍženú cast pozemku o výmere 464
m2, len cez pozemok, ktorý má už žiadatel v prenájme (výmera 508 m2) pre podnikatela
- obchodné meno: Ivan Rubaninský Výroba a predaj ovocných a okrasných
drevín, miesto podnikania: Obyce 76,951 95 Obyce, ICO: 31197337
za cenu 1.00 €/m2 za rok

schval'uje
prenájom nasledovných pozemkov konkrétnym nájomcom od 01.04.2011 na
dobu 5 rokov

• Prenájom casti pozemku na nepodnikatelské úcely
- pozemok resp. cast pozemku (na Kalinciakovej ul. bývalý Úrad práce), ktorý sa nachádza
na parcele KN registra "C" c. 2537/1 o výmere 10 m2 - pre Miloša Jánošova,
Šoltésovej 39, Zlaté Moravce
za cenu 1.00 €/m2 za rok

• Prenáiom casti pozemku na podnikatelské úcelv
- pozemok parcely KN registra "C" c. 2871/4 o výmere 464 m2 smerom k zimnému
štadiónu pri zabezpecení podmienky prechodu na predÍženú cast pozemku o výmere 464
m2, len cez pozemok, ktorý má už žiadatel v prenájme (výmera 508 m2) pre podnikatela



- obchodné meno: Ivan Rubaninský Výroba a predaj ovocných a okrasných
drevín, miesto podnikania: Obyce 76, 951 95 Obyce, ICO: 31197337
za cenu 1.00 €/m2 za rok

Uznesenie c. 55/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 24.3.2011

Návrh na odpredaj pozemkov pod garážami ako odpredaj pozemkov zastavaných
stavbou vo vlastníctve nadobúdatelov
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
odpredaj pozemkov pod garážami ako odpredaj pozemkov zastavaných stavbou vo
vlastníctve nadobúdatelov podla § 9a, ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre:
1. JirÍ Katrinec a manželka Elvíra Katrincová, bytom Kalinciakova I 730/4,Zlaté Moravce,

pozemok parcelv c. 1054/10 o vÝmere 20 m2•

2. Ing. Viliam Medved a manželka Ing. Ludmila Medvedová, bytom Hviezdoslavova
1848/46, Zlaté Moravce, pozemok parcely c. 1054/11 o výmere 20 m2•

3. Jozef Tonkovic, bytom Hviezdoslavova 1848/46, Zlaté Moravce,
pozemok parcelv c. 1054/12 o výmere 20 m2•

4. Pavol Solciansky, bytom Hviezdoslavova 1848/46, Zlaté Moravce, pozemok parcely
C. 1054/13 o výmere 20 m2•

5. Jozef Sýkora a manželka Marta Sýkorová, bytom Banicova 358/5, Zlaté Moravce 
Chyzerovce, pozemok parcely c. 1054/14 o vÝmere 20 m2•

6. Štefan Rosinský, bytom Hviezdoslavova 1848/48, Zlaté Moravce, pozemok parcely
c. 1054/15 o výmere 20 m2•

7. Mgr. Vladimír Martinovic a manželka Mgr. Jana Martinovicová, bytom Hviezdoslavova
1849/50, pozemok parcely C. 1055/4 o výmere 20 m2•

8. Marián Dudáš a manželka Vera Dudášová, bytom Hviezdoslavova 2856/54, Zlaté
Moravce, pozemok parcely C. 1055/5 o vÝmere 20 m2•

9. Július a manželka Jana Bronišová, bytom Nitrianska 1890/20, pozemok parcely
C. 1055/6 o výmere 20 m2•

10. Ing. Branislav Daniš a manželka Lívia Danišová, bytom Brezová 2003/6, Zlaté
Moravce, pozemok parcely C. 1100/182 o výmere 20 m2•

11. Marián Tomajko a manželka Helena Tomajková, bytom Hviezdoslavova 1849/52, Zlaté
Moravce, pozemok parcely c. 1100/183 o výmere 18 m2•

za cenu 8.30 €/m2

schvaluje
odpredaj pozemkov pod garážami ako odpredaj pozemkov zastavaných stavbou vo
vlastníctve nadobúdatelov podla § 9a, ods. 8 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre:
1. JirÍ Katrinec a manželka Elvíra Katrincová, bytom Kalinciakova 1730/4,Zlaté Moravce,

pozemok parcely C. 1054/1 Oo výmere 20 m2•

2. Ing. Viliam Medved' a manželka Ing. Ludmila Medvedová, bytom Hviezdoslavova
1848/46, Zlaté Moravce, pozemok parcely C. 1054/11 o výmere 20 m2•

3. Jozef Tonkovic, bytom Hviezdoslavova 1848/46, Zlaté Moravce,



pozemok parcely c. 1054/12 o výmere 20 mZ.
4. Pavol Solciansky, bytom Hviezdoslavova 1848/46, Zlaté Moravce, pozemok parcely

c. 1054/13 o výmere 20 mZ.
5. Jozef Sýkora a manželka Marta Sýkorová, bytom Banicova 358/5, Zlaté Moravce 

Chyzerovce, pozemok parcely c. 1054/14 o výmere 20 mZ.
6. Štefan Rosinský, bytom Hviezdoslavova 1848/48, Zlaté Moravce, pozemok parcely

c. 1054/15 o výmere 20 mZ.
7. Mgr. Vladimír Martinovic a manželka Mgr. Jana Martinovicová, bytom Hviezdoslavova

1849/50, pozemok parcely c. 1055/4 o výmere 20 mZ.
8. Marián Dudáš a manželka Vera Dudášová, bytom Hviezdoslavova 2856/54, Zlaté

Moravce, pozemok parcely c. 1055/5 o výmere 20 mZ.
9. Július a manželka Jana Bronišová, bytom Nitrianska 1890/20, pozemok parcely

c. 1055/6 o výmere 20 mZ.
10. Ing. Branislav Daniš a manželka Lívia Danišová, bytom Brezová 2003/6, Zlaté

Moravce, pozemok parcely c. 1100/182 o výmere 20 mZ.
11. Marián Tomajko a manželka Helena Tomajková, bytom Hviezdoslavova 1849/52, Zlaté

Moravce, pozemok parcely c. 1100/183 o výmere 18 mZ.

za cenu 8.30 €/m2•

Uznesenie C. 56/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 24.3.2011

Návrh na odpredaj pozemkov pre MUDr. Luciu Pánikovú
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
odpredaj pozemkov parcely registra "C" c. 1676/12 o výmere 5 m2 a parcely registra
"C" c. 1676/11 o výmere 35 m2 pre MUDr. Luciu Pánikovú, bytom Tajovského 50,
Zlaté Moravce, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdatela podla § 9a ods. 8 písmeno b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
za cenu 50,00 €/m2

schval'uje
odpredaj pozemkov parcely registra "C" c. 1676/12 o výmere 5 m2 a parcely registra
"C" c. 1676/11 o výmere 35 m2 pre MUDr. Luciu Pánikovú, bytom Tajovského 50,
Zlaté Moravce, ako odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdatela podla § 9a ods. 8 písmeno b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

za cenu 50,00 €/m2



Uznesenie c. 57/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 24.3.2011

Návrh na schválenie programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s
výhladom na roky 2012, 2013.
Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
návrh na schválenie programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s výhladom
na roky 2012, 2013

schvaluje
programový rozpocet Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 s výhladom na roky 2012, 2013

Uznesenie c. 58/2011
z 4. zasadnutia mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach

konaného dna 24.3.2011

Žiadost' Technických služieb mesta Zlaté Moravce o vyradenie strojov a iných vecí z
DHM

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach na svojom 4. zasadnutí MZ konanom dna
24.3.2011

prerokovalo
žiadost Technických služieb mesta Zlaté Moravce o vyradenie strojov a iných vecí z DHM,
konkrétne:

- kompresor IC 21
- ostrovek IC 25

- Liaz IC 50, EC ZM 090AF, rok výroby 1971, VIN 069/71
- Liaz IC 55, EC ZM 091AF, rok výroby 1980, VIN 227/82
- Liaz IC 64, EC ZM 093AF, rok výroby 1989, VIN K2FD0269
- Škoda felícia IC 82, EC ZM 803AF, rok výroby 1995, VIN MTBEFF653T0188627/1995
- monitor zariadenie IC 133

- pocítac IC 41

schvaluje
na základe žiadosti Technických služieb mesta Zlaté Moravce vyradenie strojov a iných vecí
z DHM, konkrétne:
- kompresor IC 21
- ostrovek IC 25
- Liaz IC 50, EC ZM 090AF, rok výroby 1971, VIN 069/71
- Liaz IC 55, EC ZM 091AF, rok výroby 1980, VIN 227/82
- Liaz IC 64, EC ZM 093AF, rok výroby 1989, VIN K2FD0269
- Škoda felícia IC 82, EC ZM 803AF, rok výroby 1995, VIN MTBEFF653T0188627/1995
- monitor zariadenie IC 133

- pocítac IC 41.



K bodu 26/
Záver

Primátor mesta - podakoval všetkým poslancom mestského zastupitelstva a obcanom
mesta, že sa zúcastnili 4. mestského zastupitelstva a zasadnutie ukoncil.

Zlaté Moravce 24. marca 20 II

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

~.... ....... .................................

Ing. Jozef Škvarenina
overovatel zápisnice

Ing. Peter Pecho
prednosta MsÚ

,...............................................

Ing. Ladislav Boršc
overovatel zápisnice



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

k~p rez e II C II á l ist i II a

z 4. zasadnutia Mestského zastupitelstva
konaného dna 24. marca 20 II

v Obradnej miestnosti Mestského kultúrneho strediska

Primátor Mesta:

Ing. Peter Lednár CSc.

Prednosta MsÚ:

Ing. Peter Pecho

Právny zástupca:
JUDr. Pavol Kollár

Poslanci MZ:

l . Erika Babocká

2. Eva Dubajová

3. Mgr. Milan Galaba

4. Ing. Peter Hollý

5. Ivan Hritz

6. PaedDr. Dušan Husár

7. Ludovít Chládek

8. Viliam Rumanko

9. Vladimír Kluciar

10. Ing. Peter Lisý
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ll. Ivan Madola

12. PaedDr. Pavol Petrovic

13. Mgr. Pavel Šepták

14. Ing. Jozef Škvarenina

15. Ing. Ladislav Boršc

16. Jozef Tonkovic

17. Mgr. Denisa Uhrinová

18. PharmDr. Ivona Vicianová

l 9. Miroslav Záchenský
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Prizvaní a hostia:

Mgr. Ivan Hritz

MUDr. Nina Horniaková

]ng. Jozef Latika

Marián Tomajko

Ing. Mária Sýkorová

lvan Horvát

Bc. Peter Kereš

JUDr. Mária Vozárová

Ing. Jana Mesková

Ing. Eva Struhárová

Ing. Adriána Chrenová

PaedDr. Klaudia Ivanovicová

Bc. Štefan Nociar

Ing. Ivan Jedl ovský
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