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

Zápisnica 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 17. decembra 2015 o 12.00 hodine 
v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Ospravedlnený: MUDr. Oto Balco 

Program: 

1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-12MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
10. Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a 
podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.2-12MZ-2015) 
11. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce k 31.12.2015 (mat. č.3-12MZ-2015) 
12. Návrh na schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté 
Moravce na roky 2015-2025 (mat. č.4-12MZ-2015) 
13. Návrh VZN mesta č ... ./2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-12MZ-2015) 
14. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. 
Hlinku č. 1, Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.6-
12MZ-2015) 
15. Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.7-12MZ-2015) 
16. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2016 s 
výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.8-12MZ-2015) 
17. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s 
výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.9-12MZ-2015) 
18. Návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola 
v Zlatých Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú 
organizáciu Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 (mat. 
č.10-12MZ-2015) 

19. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20 (mat. č.11-12MZ-2015) 
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20. Návrh na zvysenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č.21 (mat. č.12-12MZ-2015) 
21. Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska 
kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.13-12MZ-2015) 
22. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.14-12MZ-2015) 
23. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. 
Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4 
(mat. č.15-12MZ-2015) 
24. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č.16-12MZ-2015) 
25. Návrh Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce 
na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok (mat. č.17-12MZ-2015) 
26. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 
2015 (mat. č.18-12MZ-2015) 
27. Návrh na zmenu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik 
Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č.19-12MZ-2015) 
28. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu Zlaté Moravce (mat. č.20-12MZ-2015) 
29. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce (mat. č.21-12MZ-2015) 
30. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-12MZ-2015) 
31. Návrh na schválenie prena1mu pozemkov nachádzajúcich sa na 
Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach pod stavbami spoločnosti ALTIZ 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.23-12MZ-2015) 
32. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici 
Bernolákovej v Zlatých Moravciach pod stánkom pána Bali Blakčoriho, 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.24-12MZ-2015) 
33. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nám. A. 
Hlinku v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Juraja Miklera, 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.25-12MZ-2015) 
34. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici 
Bernolákovej v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Romana 
Geiszlera, 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.26-12MZ-2015) 
35. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Sama 
Chalúpku v Zlatých Moravciach pod letnou záhradou podnikateľa Ing. Romana 
Geiszlera, 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.27-12MZ-2015) 
36. Návrh na schválenie prena1mu pozemku nachádzajúceho sa na 
Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Miroslava 
Záchenského SIMONA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. 
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č.28-12MZ-2015) 

37. Návrh na schválenie prena1mu poľnohospodárskych pozemkov 
nachádzajúcich sa v k. ú. Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, 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.29-12MZ-2015) 
38. Návrh na schválenie prena1mu poľnohospodárskych pozemkov 
nachádzajúcich sa v k. ú. Prílepy pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. 
Milana Horného, 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.30-
12MZ-2015) 
39. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o., Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o prenájme pozemku - (stavba „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce - vybudovanie dopravného napojenia, dopravných ostrovčekov a 
preložky verejného osvetlenia") (mat. č.31-12MZ-2015) 
40. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - (stavba 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce - vodovodná a kanalizačná prípojka") (mat. 
č.32-12MZ-2015) 

41. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú Zlaté 
Moravce pre manželov Kobesových podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku mesta 
Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo (mat. č.33-12MZ-
2015) 
42. Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce - schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlté Moravce a 
manželmi Staroveckými zámennou zmluvou 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.34-12MZ-2015) 
43. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté 
Moravce - pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 
22 m2 v kultúre záhrady, pre Mesto Zlaté Moravce v zmysle Čl. 15 písm. f) 
platného VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v 
znení neskorších novelizácií (mat. č.35-12MZ-2015) 
44. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a 
športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.36-12MZ-2015) 
45. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie 
nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Nitrianskym 
samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, 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.37-12MZ-2015) 
46. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a užívania športových 
plôch a zariadení a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom 
kultúry a športu p.o. a Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. 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.38-12MZ-2015) 
47. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s podnikateľom Stanislav Orovnický 
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VODOSTAV, s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 17685541 (nástupca spoločnosti STARS, s. r. o. na základe Zmluvy o 
postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností z 10. 04. 2012) (IBV - Mlynský 
potok Zlaté Moravce, 1. etapa) (mat. č.39-12MZ-2015) 
48. Vystúpenia občanov 
49. Rôzne 
50. Diskusia 
51. Interpelácie poslancov 
52. Schválenie uznesenia 
53. Záver 

K bodu 11 
Otvorenie a procedurálne veci 
Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - privítala všetkých prítomných -
poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva, občanov mesta Zlaté Moravce, 
všetkých riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských škôl, 
vedúcich oddelení a pracovníkov Mestského úradu. 

K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľky 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - uviedla, že za zapisovateľku na 12. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 17. decembra 2015 určuje Ingrid 
Streďánsku. 

K bodu 3/ 
Určenie overovateľov zápisnice 
Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - uviedla, že za overovateľov zápisnice 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 17. decembra 2015 určuje poslancov 
JUDr. Michala Cimmermanna a JUDr. Pavla Dvonča. 

K bodu 4/ 
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová uviedla, že z 12. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva konaného dňa 17. decembra 2015 sa ospravedlnil poslanec 
MUDr. Oto Balco, poslanec Ivan Madola príde neskôr. Zároveň poprosila o presnú 
informáciu k účasti poslancov na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mgr. 
Mareka Horváta, ktorý potvrdil ospravedlnenie MUDr. Ota Balca. 
MVDr. Marta Balážová skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

K bodu 5/ 
Schválenie návrhovej komisie. 
Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová uviedla, že za členov návrhovej 
komisie navrhuje: 

za predsedu: poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 
za členov: poslanca Ing. Mareka Holuba a poslanca PaedDr. Dušana Husára 
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MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov MsZ hlasovať za predložený návrh 
uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo volí 
za predsedu návrhovej komisie: poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 

za členov: poslanca Ing. Mareka Holuba a poslanca PaedDr. Dušana Husára. 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

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

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

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený návrh 
uznesenia bol poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 6/ 
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - uviedla, že návrh programu 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva je premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto 
zasadnutie. Požiadala poslancov, že ak má niekto pozmeňujúci návrh, aby ho predniesol 
a súčasne podľa rokovacieho poriadku predložil návrh aj v písomnej forme spolu s 
návrhom uznesenia. 
Poslanci MsZ podali nasledovné návrhy: 

1. návrh poslanca Mgr. Šíru - podal návrh za poslanecký klub nezávislých 
poslancov na prehodenie bodu 28 ako bod 1 O, bod 29 ako bod 11 a bod 30 ako 
bod 12. 
RNDr. Paluška - spýtal sa, aký je dôvod tejto zmeny. 

Mgr. Šíra - uviedol, že nie je potrebné uvádzať dôvod, pretože najprv sa podajú 
poslanecké návrhy a potom sa rokuje o jednotlivých bodoch. 
Keďže dnes sa bude schvaľovať rozpočet ako najdôležitejší 
dokument mesta, chcú vedieť, kto bude narábať s týmito finančnými 
prostriedkami, ktorí riaditelia príspevkových organizácií. 

MVDr. Marta Balážová - dala hlasovať, kto je: 
Za: 9 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Klučiar, 

Adamec, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: 6 (Švajčík, Esterková, Paluška, Petrovič, Balážová, Husár) 
Prezentovaní: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že poslanecký návrh 
bol prijatý. 
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2. návrh poslankyne PaedDr. Ivanovičovej - zaradiť za bod 21 Návrh na zvýšenie 
príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 a na 
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 22. 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je za doplnenie tohto bodu: 
Za: 12 (Husár, Petrovič, Vicianová, Adamec, Klučiar, Cimmermann, Uhrinová, 

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

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

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že poslanecký návrh 
bol prijatý. 

3. návrh poslankyne Mgr. Uhrinovej - zaradiť ako bod č. 13 Návrh na zrušenie 
uznesenia č. 117/2015 a návrh na zriadenie Komisie na rokovanie 
s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc, Zlaté Moravce. 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala, kto je za doplnenie tohto bodu: 
Za: 11 (Švajčík, Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, 

Klučiar, Adamec, Vicianová, Husár) 
Proti: O 
Zdržali sa: 4 (Esterková, Paluška, Petrovič, Balážová) 
Prezentovaní: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že poslanecký návrh 
bol prijatý. 

4. návrh poslanca Ing. Adamca - presunúť pôvodný bod 13 Návrh VZN mesta č . 
.. .12015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Zlaté Moravce ako bod 14. 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala, kto je za tento poslanecký návrh: 
Za: 12 (Švajčík, Holub, Šíra, Ivanovičová, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, 

Klučiar, Adamec, Vicianová, Esterková, Husár) 
Proti: O 
Zdržali sa: 3 (Paluška, Petrovič, Balážová) 
Prezentovaní: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že poslanecký návrh 
bol prijatý. 
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MVDr. Marta Balážová - požiadala poslancov MsZ hlasovať za predložený návrh 
uznesenia o tom, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia 12. MZ 
v znení pozmeňujúcich návrhov, ktorý bol zároveň premietaný . MVDr. Balážová sa 
opýtala, kto je: 
Za: 12 (Švajčík, Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, 

Klučiar, Adamec, Vicianová, Petrovič, Husár) 
Proti: 2 (Esterková, Paluška) 
Zdržali sa: 1 (Balážová) 
Prezentovaní: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - skonštatovala, že predložený 
program rokovania 12 Mestského zastupiteľstva v znení doplňujúcich návrhov bol 
poslancami Mestského zastupiteľstva schválený. 

Schválený program rokovania 12 Mestského zastupiteľstva: 
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1. Otvorenie a procedurálne veci 
2. Určenie zapisovateľky 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 
5. Schválenie návrhovej komisie 
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. l-12MZ-2015) 
9. Odpovede na interpelácie poslancov 
1 O. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej orgamzac1e Mestské stredisko 

kultúry a športu Zlaté Moravce (mat. č.20-12MZ-2015) 
11. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce 

(mat. č.21-12MZ-2015) 
12. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta Zlaté Moravce (mat. č.22- 12MZ-2015) 

13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 117/2015 a návrh na zriadenie Komisie na 
rokovanie s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 

14. Návrh VZN mesta č ... ./2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-12MZ-2015) 

15. Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov 
a podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.2-12MZ-2015) 

16. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce k 31.12.2015 (mat. č.3-12MZ-2015) 

17. Návrh na schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté 
Moravce na roky 2015-2025 (mat. č.4-12MZ-2015) 
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18. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 
1, Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.6-12MZ-
2015) 

19. Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.7-12MZ-2015) 

20. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2016 s výhľadom 
na roky 2017 a 2018 (mat. č.8- l 2MZ-2015) 

21. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 
s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.9-12MZ-2015) 

22. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 
2015 a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.22 

23. Návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola 
v Zlatých Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre 
rozpočtovú organizáciu Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 
2015 (mat. č.10-12MZ-2015) 

24. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20 (mat. č.11-12MZ-2015) 

25. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2015 a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.21 (mat. č.12-12MZ-2015) 

26. Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska 
kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.13-12MZ-
2015) 

27. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.14-12MZ-2015) 

28. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. 
Hlinku č. 1, Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4 (mat. č.15-
12MZ-2015) 

29. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc 
Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č.16-12MZ-2015) 

30. Návrh Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa.Korca DrSc Zlaté Moravce na 
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok (mat. č. l 7-12MZ-2015) 

31. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
(mat. č.18-12MZ-2015) 

32. Návrh na zmenu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté 
Moravce na rok 2015 (mat. č.19-12MZ-2015) 

33. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej 
ulici v Zlatých Moravciach pod stavbami spoločnosti AL TIZ 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.23-12MZ-2015) 

34. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bemolákovej 
v Zlatých Moravciach pod stánkom pána Bali Blakčoriho, 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.24-12MZ-2015) 

35. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nám. A. Hlinku 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Juraja Miklera, z dôvodu 
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hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.25-12MZ-2015) 

36. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bemolákovej 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, 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.26-12MZ-2015) 

37. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Sama 
Chalúpku v Zlatých Moravciach pod letnou záhradou podnikateľa Ing. Romana 
Geiszlera, 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.27-
12MZ-2015) 

38. Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Hviezdoslavovej 
ulici v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Miroslava Záchenského 
SIMONA, 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.28-
12MZ-2015) 

39. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa 
v k. ú. Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, 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.29-12MZ-2015) 

40. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa 
v k. ú. Prílepy pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, 
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.30-12MZ-
2015) 

41. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s. na základe Zmluvy o prenájme pozemku - (stavba 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce - vybudovanie dopravného napoJema, 
dopravných ostrovčekov a preložky verejného osvetlenia") (mat. č.3 l-12MZ-
2015) 

42. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien - (stavba „HYPERMARKET Zlaté Moravce -vodovodná a kanalizačná 
prípojka") (mat. č.32-12MZ-2015) 

43. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú Zlaté 
Moravce pre manželov Kobesových podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu 
majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo (mat. 
č.33-12MZ-2015) 

44. Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
- schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlté Moravce 
a manželmi Staroveckými zámennou zmluvou 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.34-l 2MZ-2015) 

45. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce -
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 



v kultúre záhrady, pre Mesto Zlaté Moravce v zmysle Čl. 15 písm. f) platného 
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení 
neskorších novelizácií (mat. č.35-12MZ-2015) 

46. Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.36-12MZ-2015) 

47. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie nájomnej 
zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Nitrianskym 
samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, 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.37-12MZ-2015) 

48. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a užívania športových plôch 
a zariadení a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry 
a športu p.o. a Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. 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.38-12MZ-2015) 

49. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s podnikateľom Stanislav Orovnický 
VODOSTAV, s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 17685541 (nástupca spoločnosti STARS, s. r. o. na základe Zmluvy 
o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností z 1 O. 04. 2012) (IBV - Mlynský 
potok Zlaté Moravce, 1. etapa) (mat. č.39-12MZ-2015) 

50. Vystúpenia občanov 
51. Rôzne 
52. Diskusia 
53. Interpelácie poslancov 
54. Schválenie uznesenia 
55. Záver 

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

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - požiadala overovateľov zápisnice z 11. 
Mestského zastupiteľstva Ing. Adamca a PharmDr. Vicianovú o ich stanovisko 
a odovzdala im slovom. 

Poslanec Ing. Adamec - uviedol, že zápisnicu z 11. Mestského zastupiteľstva si prečítal 
a na znak súhlasu ju podpísal. 

Poslankyňa PharmDr. Vicianová - uviedla, že zápisnicu z 11. Mestského 
zastupiteľstva si prečítala a na znak súhlasu ju podpísala. 

K bodu 8/ 
Kontrola plnenia uznesení 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - požiadala Mgr. Horváta, vedúceho 
oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľtva. 

Mgr. Horvát - uviedol, že na 11. zasadnutí MsZ bolo prijatých 37 uznesení, splnených 
je 29 uznesení a 8 uznesení sa priebežne plní. 
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K bodu 9/ 
Odpovede na interpelácie poslancov 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - uviedla, že odpovede na interpelácie 
boli podané priamo na rokovaní Mestského zastupiteľstva a na niektoré bolo odpovedané 
písomne. Poprosila poslancov, ktorí majú záujem vyjadriť sa, aby sa prihlásili o udelenie 
slova. 

PharmDr. Vicianová - na interpeláciu dostala odpoveď mailom. Zároveň poďakovala 
Technickým službám za ostrihanie kríkov na Podjavorinskej ulici. K druhému problému, 
ktorý sa týkal mestského rozhlasu uviedla toľko, že problém bude asi v hlásateľke Ge 
potrebné hlasnejšie hlásiť) alebo v mikrofóne. 

Ing. Švajčík - poďakoval za odpoveď k letnému kúpalisku, ktorú dostal elektronicky od 
pani riaditeľky Holubovej z MsKŠ. Ak by mal niekto záujem o tento materiál, vie mu ho 
poskytnúť. 

K bodu 10/ 
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu Zlaté Moravce (mat. č.20-12MZ-2015) 

MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania a zároveň 
poznamenala, že pracovná pozícia riaditeľa príspevkovej organizácie sa neobsadzuje na 
základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúžilo pre výber 
najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Riaditeľa príspevkovej organizácie 
menuje Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na základe návrhu primátora 
mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. Toto upozornenie bolo aj súčasťou oznámenia o výberových 
konaniach. Predložené návrhy sú výstupy z výberových komisií, v ktorých boli 
zastúpení aj poslanci. Napriek jej hlasovaniu v komisiách predkladá tieto návrhy, 
rešpektujúc vôľu väčšiny zúčastnených členov výberovej komisie. 

PaedDr. Petrovič - poďakoval za to, že výberové konania boli, lebo doteraz sa 
poslanci nemali možnosť vyjadriť, či kandidátovi, ktorého primátor nominuje dôverujú 
alebo nie. Vyjadril MVDr. Balážovej vďaku, že výberové konania na základe 
požiadaviek poslancov sa uskutočnili. Keďže sa aj zúčastnil väčšiny výberových 
konaní, vedel sa rozhodnúť, ako hlasovať. 

JUDr. Esterková - chcela by vyzvať niektorých poslancov k tomu, aby sa vyjadrili, či 
budú hlasovať, keďže jeden z navrhovaných kandidátov bola pani Holubová a to bol 
dosť silný konflikt záujmov, nakoľko manžel pani Holubovej je poslanec a poslankyňa 
PaedDr. Ivanovičová je jej priamy podriadený. 

PaedDr. Ivanovičová - uviedla, že sa vyjadruje nielen za seba, ale za celý kolektív 
a za celé mesto, lebo sú s ňou občania, ktorí ju volili. S prácou pani Holubovej sú 
spokojní. Bude za ňu hlasovať. 

11 



Ing. Holub - bol volený občanmi, aby prezentoval ich názory. 

JUDr. Esterková - vyzvala predsedu nezávislého poslaneckého klubu, ktorý za pána 
Šlosára tvrdo kritizoval výberové konanie, keď hlasoval jeho podriadený, ktorý bol vo 
výberovej komisii. 

Mgr. Šíra - informoval, že to boli diametrálne odlišné veci. Majú za sebou voličov, 
ktorí ich volili - pokiaľ ich voliči požiadali, je to demokratické. PaedDr. Ivanovičová 
nie je členkou poslaneckého klubu nezávislých poslancov. 

Mgr. Uhrinová - chcela by vyzvať, aby sa dalo hlasovať. Je to výber pre 
najvhodnejšieho kandidáta ako odporúčací charakter pre MVDr. Balážovú. 

Ing. Švajčík - plne dôveroval komisii a tak bude hlasovať, ako rozhodla komisia. 
Informoval tiež prítomných, že pán Holub nebol na výberovom konaní riaditeľa MsKŠ. 
Kvôli zaneprázdneniu nemal možnosť zúčastniť sa výberových konaní, ale preštudoval 
si všetky materiály z komisií. 

JUDr. Cimmermann - zúčastnil sa jednej výberovej komisie. Dôveruje členom 
komisií, že sa rozhodli zodpovedne. Preštudoval si materiály i z ostatných výberových 
komisií. Podľa neho by sa mali poslanci držať rozhodnutí týchto výberových komisií. 

MVDr. Balážová - informovala, že bola podpísaná zápisnica z každého výberového 
konania a všetci členovia ju podpísali. Je tam poradie kandidátov a bude sa držať tohto 
dokumentu. 

PaedDr. Petrovič - občanom chcel vysvetliť, že v zložení výberových komisií mohli 
byt' všetci poslanci, ale pre pracovnú zaneprázdnenosť to nebolo možné .každému. 
Osobne sa nestotožňuje s tým, že boli vybratí tí najlepší. Skôr mu to pripadá, že niektorí 
podporovali svojho favorita. Z toho dôvodu sa nepozerá až tak objektívne. Keď bola 
sedemčlenná komisia a štyria boli z jedného klubu, bol tam vo väčšine zastúpený klub 
nezávislých poslancov. 

JUDr. Esterková - nezdalo sa jej to absolútne objektívne. Niektorí hlasovali pre svojho 
kandidáta číslom jedna a ďalším dali číslo 4 zámerne, aby prežil ich kandidát, čo bolo 
v rozpore s pravidlami. 

Mgr. Šíra - odpovedal JUDr. Esterkovej a PaedDr. Petrovičovi, že každý poslanec sa 
mal právo zúčastniť výberových konaní. A mal aj hlasovacie právo. Oni sa na klube 
dohodli, že sa zúčastnia, naštudovali si materiály, prácu niektorých navrhovaných 
kandidátov poznali už z predošlého obdobia. Prejavili svoju vôľu, mohli prísť aj ostatní 
poslanci. Najprv sa v komisii dohodli, že sa bude voliť iba jeden kandidát, napokon sa 
komisia dohodla na určení poradia jednotlivých kandidátov. 

RNDr. Paluška - poďakoval MVDr. Balážovej za možnosť zúčastniť sa výberových 
konaní. Bol to transparentný krok. Informoval tiež, že ani jeden kandidát nebol jeho 
favoritom, ale keby ktorýkoľvek z nich uspel, všetci sa snažili, nebola by to chyba pre 
mesto. 
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MVDr. Balážová - dala hlasovať za uznesenie, ktoré bolo zároveň premietané: 

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa 
príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, so sídlom 
Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, Simonu Holubovú s účinnosťou od 18. 12. 
2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. l) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Simonu 
Holubovú za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté 
Moravce, so sídlom Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, s účinnosťou od 18. 12. 
2015. 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala, kto je: 
Za: 9 (Švajčík, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Klučiar, 

Adamec, Vicianová) 
Proti: O 
Zdržali sa: 5 (Esterková, Paluška, Petrovič, Holub, Balážová) 
Nehlasoval: 1 (Husár) 
Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený a pani Holubová bude menovaná za riaditeľku 
MsKŠ. 

K bodu 11/ 
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce 
(mat. č.21-12MZ-2015) 

MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Kedže sa nikto 
neprihlásil do diskusie, dala hlasovať za uznesenie, ktoré bolo zároveň premietané: 

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik, so sídlom UL Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa 
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príspevkovej orgamzac1e Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom Ul. 
Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, Mgr. Petra Sendlaia s účinnosťou od 18. 12. 
2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. l) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Petra 
Sendlaia za riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, 
so sídlom Ul. Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, s účinnosťou od 18. 12. 2015. 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 
Za: 12 (Švajčík, Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, 

Klučiar, Vicianová, Petrovič, Paluška, Husár) 
Proti: O 
Zdržali sa: 3 (Esterková, Adamec, Balážová) 
Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený a Mgr. Sendlai bude menovaný do funkcie 
riaditeľa Službytu. 

K bodu 12/ 
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce (mat. č.22-12MZ-2015) 

MVDr. Marta Balážová - pokračovala vo vymenovaní riaditeľov v poradí, aké 
vyplynulo z výberových komisií a dala hlasovať za návrh uznesenia, ktoré bolo zároveň 
premietané: 

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa 
príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, so sídlom 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, Mgr. Barboru Segíňovú s účinnosťou od 18. 12. 
2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. l) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Barboru 
Segíňovú za riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, 
so sídlom Bernolákova 59, Zlaté Moravce s účinnosťou od 18. 12. 2015. 
MVDr. Marta Balážová - sa opýtala, kto je: 
Za: 10 (Holub, Švajčík, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, 

Klučiar, Vicianová, Husár) 
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Proti: O 
Zdržali sa: 5 (Esterková, Paluška, Petrovič, Adamec, Balážová) 
Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala. že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený a Mgr. Segíňová bude menovaná do funkcie 
riaditeľky Technických služieb. 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová, poďakovala všetkým a dúfa, že páni 
riaditelia naozaj budú pracovať tak , ako by mali. 

K bodu 13/ 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 117/2015 a návrh na zriadenie Komisie na 
rokovanie s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej nemocnice 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. 

Mgr. Uhrinová - oboznámila všetkých prítomných, že sa jedná o uznesenie č. 117/2015, 
ktoré bolo schválené dňa 11.6.2015 na 7. zasadnutí MsZ. Jednalo sa o návrh finančnej 
komisie pri MsZ riešiť situáciu v mestskej nemocnici. MsZ poverilo primátorku mesta 
Zlaté Moravce hľadať investora pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc a vyvolať stretnutie s potenciálnym investorom spoločnosťou Svet zdravia. Toto 
uznesenie je zapracované v novom návrhu na zrušenie. Zároveň bola navrhnutá komisia 
v nasledonom zložení: Mgr. Uhrinová, Ing. Švajčík, PaedDr. Ivanovičová, Ivan Madola, 
Vladimír Klučiar, JUDr. Dvonč a MVDr. Balážová. 

MVDr. Balážová - vyjadrila sa, že nie je presne informovaná o čo ide. Boli základné 
rokovania s jedným investorom. Všetci poslanci dostali pozvánku„ Podľa jej názoru by 
nemala byť menovaná komisia, ale rokovaní by sa mali zúčastňovať všetci poslanci. Sú 
to úvodné rokovania a dúfa, že ak príde Agel, prídu tam všetci poslanci . Podobne ak 
prejaví záujem iná firma, mali by sa zúčastniť rokovaní všetci poslanci. V polovici 
januára, ak prejavia záujem, chcú informovať všetkých poslancov. Nemocnica pre mesto 
predstavuje problém. 

Mgr. Uhrinová - informovala, že pripojila aj štatút komisie. Podľa jej názoru komisia sa 
vie skôr stretnúť ako všetci poslanci. Bude to mať odporúčací charekter pre ostatných 
poslancov, aby boli všetci poslanci informovaní o priebehu rokovaní. Komisia sa schádza 
podľa potreby, lebo 7 členov sa vie skôr stretnúť ako všetci poslanci. 

MVDr. Balážová - nevie sa vyjadriť k štatútu. Mesto ťahá za kratší koniec a preto si 
myslí, že takýchto rokovaní by sa mali zúčastniť všetci poslanci. Investori nebudú chodiť 
každý týždeň. Oni prídu v januári s ponukou a mesto sa musí vyjadriť. Treba si to 
uvedomiť. Štatút nečítala, nevie sa k nemu vyjadriť. Prezentuje svoj názor. 

Mgr. Uhrinová - je predseda zdravotnej komisie. Tento návrh komisie je účelovo 
zriadený k uvedenému bodu. Situáciu v nemocnici treba riešiť, lebo sa bude musieť 
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nemocnica zavrieť. 

JUDr. Cimmermann - každý poslanec má právo predložiť návrh. Informoval že 
v ' 

MVDr. Balážová presadzovala, aby bola zriadená komisia k Zupnému domu. Tam to 
bolo v poriadku. Nie je potrebné robiť strašiakov z takýchto návrhov. Podľa neho je 
nemocnica dôležitejšia ako Župný dom. 

Mgr. Šíra - na doplnenie uviedol, že každý poslanec sa bude snažiť prísť na rokovania. 
Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti poslancov to vždy nie je možné. Z toho dôvodu by 
bolo vhodné navrhnúť komisiu, aby rokovania neboli len na vedení mesta. Ak príde 
k finálnemu rokovaniu, prídu všetci poslanci. 

MVDr. Balážová - na každom rokovaní bola vždy prítomná buď riaditeľka nemocnice 
alebo Ing. Szobiová, nikdy sa nejednalo len so zástupcom primátora a s prednostom. 

JUDr. Esterková - pri Župnom dome sa vytvorila komisia , viedli sa dlhé rokovania 
a nikto sa neprihlásil. Obáva sa toho, že sa vytvorí komisia. Po dlhých rokovaniach, 
pracovných stretnutiach, kde sa bude kolektívne rozhodovať bude opäť výsledok, že sa 
nikto neprihlási. 

PaedDr. lvanovičová - oznámila, že návrh podporí. 

MVDr. Balážová - Investori majú svoje požiadavky, že chcú rokovať s vedením mesta, 
je potrebné to rešpektovať. Potom sa budú prezentovať. 

Ing. Švajčík - podľa jeho názoru investor nepríde za poslancom, ale pôjde za vedením 
mesta. Je na vedení mesta, či nám tieto informácie posunú a v akom rozsahu nám to 
posunú. To sa aj stalo, posunulo sa to ďalej. Všetci máme záujem, aby sa to poriešilo. Tu 
problém nevidí. Nadviazal na Župný dom. Nič nie je zbytočné, hoci to stálo veľa úsilia 
a času. To, že sa nikto neprihlásil, ho trápi, ale ide sa ďalej. Riešiť tieto veci je povinnosť, 
aby sa pohlo naše mesto vpred. 

MVDr. Balážová - porovnávať Župný dom a nemocnicu - je to neporovnateľné, lebo 
tam vstupuje investor. 

MVDr. Balážová - dala hlasovať za návrh uznesenia, ktorý je zároveň premietaný: 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 117/2015 a návrh na zriadenie Komisie na rokovanie 
s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenie č. 117/2015 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 11.06.2015 a návrh na zriadenie Komisie na 
rokovanie s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej nemocnice prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
ruší 
uznesenie č. 117/2015 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
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konaného dňa 11.06.2015 
zriaďuje 

Komisiu na rokovanie s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
menuje 
za členov Komisie na rokovanie s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
Mgr. Denisu Uhrínovú, 
Ing. Karola Švajčíka, 
PaedDr. Klaudiu lvanovičovú, 
Ivana Madolu, 
Vladimíra Kľučiara, 
JUDr. Pavla Dvonča a 
MVDr. Martu Balážovú 
schvaľuje 

štatút Komisie na rokovanie s potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce, ktorý tvorí prílohu tohto 
uznesenia 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu v Zlatých Moravciach zabezpečiť materiálno - technické 
podmienky na činnosť Komisie na rokovanie s potencionálnymi strategickými investormi 
do Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 
Za: 7 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Klučiar) 
Proti: O 
Zdržali sa: 8 (Husár, Švajčík, Esterková, Paluška, Petrovič, Vicianová, Adamec, 

Balážová) 
Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia nebol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 14/ 
Návrh VZN mesta č ... ./2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. 

Ing. Adamec - má pozmeňujúci návrh k pôvodnému návrhu. Prosil by, aby sa o ňom 
hlasovalo a to tak, že na ŠJ neštátneho zriaďovateľa by navrhol nie 88 %, ale 100 %. 

Ing. Szobiová - pôvodný materiál, ktorý mali poslanci predložený v tabuľkovej časti na 
strane 4 je v prvom stÍpci „ zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce" - vo 4. riadku „žiak 
základnej školy - potenciálny stravník" je suma 126,05 Eura na žiaka, v druhom stÍpci 
„neštátny zriaďovatel"' bol pôvodný návrh 110,92, teraz návrh Ing. Adamca - tiež 
126,05 Eura na žiaka. Pri kategórii „Dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ" 
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je v prvom stÍpci „zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce" uvedená čiastka 404,53 Eura, 
v druhom stÍpci „neštátny zriaďovatel"' podľa návrhu Ing. Adamca tiež navrhuje čiastku 
404,53 Eura. Bolo to konzultované s predkladateľom VZN a je to v poriadku. 

PaedDr. Ivanovičová - informovala sa, o akú sumu sa jedná, lebo to nebolo 
odsúhlasené vo finančnej komisii. 

Ing. Szobiová -V prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu sa jedná navyše 
o čiastku 3.971 Eura z rozpočtu mesta. 

PaedDr. Ivanovičová - sa spýtala, či sú na to finančné prostriedky. Od Ing. Szobiovej 
dostala kladnú odpoveď. 

MVDr. Balážová - dala hlasovať o návrhu uznesenia, vrátane pozmeňujúceho návrhu 
Ing. Adamca, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. „./2015 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených 
na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č ... ./2015 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Zlaté Moravce 
uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. . . ./2015 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté 
Moravce v zmysle pozmeňujúceho návrhu. 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 (Husár, Esterková, Petrovič, Vicianová, Adamec, Klučiar, 

Cimmermann, Uhrinová, Ivanovičová, Holub, Švajčík, 
Balážová, Dvonč, Šíra) 

Proti: 1 (Paluška) 
Zdržali sa: O 
Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 15/ 
Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov 
a podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.2-12MZ-2015) 

MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Mgr. Šíra - za klub nezávislých poslancov chcel zdôrazniť, že sa prerokovával 
najdôležitejší dokument tohto mesta. Všetky príspevkové organizácie čakali na tento 
krok. Naštudovali si materiály a veria, že tento materiál bol pripravený zodpovedne. 
Rozpočet podporia, majú však jeden návrh na zapracovanie: vo výdavkovej časti 
v pôvodnom Návrhu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov 
a podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018 - v pôvodnom návrhu bola 
rozpočtovaná finančná hotovosť pre motorové vozidlo Mestskej polície. Majú za to, že 
vozidlo mestskej polície, ktoré má 4 - 5 rokov ešte niečo vydrží. Je potrebné riešiť 
vozový park Technických služieb a Záhradníckych služieb, ktorý je v katastrofálnom 
stave. Namiesto zakúpenia vozidla pre Mestskú políciu by bolo potrebné zakúpiť malé 
úžitkové vozidlo pre Technické služby. Aj vozový park Mestského úradu by potreboval 
nové vozidlo. Vozidlo pre Mestskú políciu je možné doriešiť aj v priebehu roka, ak sa 
nájdu financie. 

RNDr. Paluška - keď sa rokovalo na komisiách o rozpočte tiež bol podobného názoru, 
ale potom mu bola náčelníkom Mestskej polície vysvetlená nutnosť zakúpenia 
motorového vozidla pre Mestskú políciu, takže podporí v prvom rade Mestskú políciu. 
Od vozidla Mestskej polície mnohokrát závisí ľudský život alebo majetok, tak treba 
v prvom rade podporiť toto. 

Ing. Švajčík - je potrebné doplniť, že sa jedná o peniaze, ktoré chcel ušetriť pán náčelník 
Mestskej polície zo svojho rozpočtu, ak sa nemýli. Čo sa týka účelu, Technické služby 
vozidlo potrebujú. Keď Mestská polícia ušetrila, nie je najmúdrejšie im to brať. 

PhDr. Takáč, náčelník Mestskej polície - je potrebné rátať so všetkými alternatívami. 
Vozidlo chodí krátke trate, častejšie je potrebný servis. Je to benzínové vozidlo. Nevie 
sa, či vydrží alebo nie, tak to bolo zaradené do rozpočtu.!. splátka - akontácia bude 
z rozpočtu mestskej polície. Keď sa vozidlo mestskej polície pokazí, dá automaticky 
návrh na zakúpenie nového vozidla. 

MVDr. Balážová - dala hlasovať za pozmeňujúci návrh Mgr. Šíru a spýtala sa, kto je: 

Za: 7 (Švajčík, Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, 
Cimmermann) 

Proti: 3 ( Paluška, Esterková, Balážová) 
Zdržali sa: 5 (Husár, Petrovič, Vicianová, Adamec, Klučiar) 
Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh nebol poslancami Mestského 
zastupiteľstva schválený. 

JUDr. Esterková - podala pripomienku k rozpočtu. Navrhovala by zapracovať zmeny 
vo výdavkovej časti v kapitole 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo - nová položka 
1 O.OOO Eur - organizovanie kultúrnych podujatí pod záštitou mesta. Táto položka 
v rozpočte v minulom roku nebola a MsKŠ bolo schopné uhrádzať umelcov zo svojho 
vlastného rozpočtu. Navrhla presunúť tieto financie nie na profesionálnych umelcov, ale 
na občianske združenia, ktorých je v Zlatých Moravciach 140. Od mesta nemajú žiadne 
finančné prostriedky. Jedná sa o tanečné súbory, občianske združenia, športové kluby, 
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záhradkári, vinári, centrum nepočujúcich, kynológovia - združujú veľké množstvo ľudí. 
Mesto by malo tieto kultúrne, spoločenské a občianske združenia podporovať. 

PaedDr. Ivanovičová - tento návrh neprešiel finančnou komisiou a bola tam prítomná 
vtedy aj JUDr. Esterková .. Tých 1 O.OOO nie je navýšenie, ale sa to presunulo z mesta, aby 
sa nemuseli objednávky riešiť cez mesto pri podujatiach organizovaných pod záštitou 
mesta. Čo sa týka občianskych združení, podporujeme ich tým, že neplatia nájom. 

Pani Holubová - ak sa naráža na Dalibora Jandu, platil sa z peňazí, čo sa zarobilo na 
vyberaní vstupeniek, čo im zostal - čistý zisk. Raz za rok si Moravce zaslúžia kultúru. 
Nechápe, kde je problém. Je potrebné robiť kultúru, tak sa robí. Čo sa týka 1 O.OOO, tak je 
to presunuté z mesta (kultúrne podujatia Deň matiek, Medzinárodný deň detí a podobne). 

Ing. Szobiová - mesto nemá kultúrne oddelenie, tak presunú 1 O.OOO MsKŠ a kultúrne 
akcie pod záštitou mesta budú z toho financované. 

JUDr. Esterková - MsKŠ by sa malo pozrieť ako mma a na čo mma. Peniaze na 
Dalibora Jandu mohli byt' použité na niečo iné - mohli sa dať občianskym združeniam. 

Ing. Adamec - je za to, aby sa podporili občianske združenia. Ten jarmok by si mal na to 
zarobiť, mal by byt' ziskový pre mesto. Je možnosť riešiť to objednávkou z mesta. 

PaedDr. Ivanovičová - posunulo sa to, aby sa to nerobilo objednávkami cez mesto, keď 
to patrí pod kultúru, aby sa mohla priamo robiť objednávka z MsKŠ. Na jarmok si mesto 
zarobí. 

JUDr. Esterková - myslí si, že MsKŠ by kľudne mohlo dať objednávku a peniaze by sa 
našli, ako keď malé občianske združenia chodia sa doprosovať a lobovať, že potrebujú 
peniaze. 

Mgr. Šíra - vstúpil do dialógu a konštatoval, že je veľkým hriechom, že MsKŠ nemá 
vlastný stage. Keby mesto použilo 1 O.OOO na stage, mohlo by ho ešte prenajímať 
a zarábať na ňom. 

JUDr. Esterková - chcela by, aby kultúra šetrila. Pre porovnanie v Topoľčiankach sú 
dvaja kultúrni pracovníci a organizujú viaceré akcie, vedú knižnicu, do novín píšu 
kultúrne podujatia, cez prázdniny detské dielne dielne. Na porovnanie v našom meste sú 
akcie ako výstava obrazov, ocenenie športovcov, privítanie občanov. Kultúra by mala 
viac šetriť a viac sa snažiť. 

Ing. Švajčík - sú veci, ktoré občianske združenia vykonávať nemozu, malo by to 
vykonávať mesto. Víta iniciatívu JUDr. Esterkovej. Tiež by sa dalo 10.000 použiť na 
kúpalisko. 

MVDr. Balážová - dala hlasovať o návrhu JUDr. Esterkovej a spýtala sa, kto je: 

Za: 7 
Proti: 6 
Zdržali sa: 2 
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(Husár, Esterková, Paluška, Petrovič, Admec, Balážová, Švajčík) 
(Holub, Ivanovičová, Šíra, Uhrinová, Cimmermann, Klučiar) 
( Dvonč, Vicianová) 



Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, 
Vicianová) 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh nebol poslancami Mestského 
zastupiteľstva schválený. 

MVDr. Marta Balážová - dala hlasovať za návrh uznesenia, ktorý je zároveň 
premietaný: 

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a 
podprogramov 
s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov 

a podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018 
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 

2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017-2018 
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 

2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017-2018 
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na 

roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na 
úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 40.000 eur na úhradu splátok istín 
z bankových úverov 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala, kto je: 
Za: 15 (Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

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

Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, Uhrinová, 
Vicianová) 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová, poďakovala všetkým poslancom za 
schválenie Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov 
a podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018, lebo to bol kľúčový dokument. 
Zaznel potlesk. 
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K bodu 16/ 
Návrh na zrušenie príspevkovej orgamzac1e Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce k 31.12.2015 (mat. č.3-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. 

Mgr. Šíra - poďakoval Ing. Szobiovej a jej tímu ľudí za prípravu materiálov k rozpočtu 
a materiálov k tomuto bodu programu. Skonštatoval, že by dnes mohlo byť mesto ďalej, 
keby bola vôľa pred dvomi rokmi a bolo by sa odhlasovalo zrušenie príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby. 

MVDr. Balážová - dala hlasovať za návrh uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce k 31.12.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 

Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce a to ku dňu 31.12.2015 bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti 
prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, 

b) Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, 

c) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovníctva 
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: 
Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343, v celkovej výške 20 377,69 
eur voči Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, 
so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce vzniknutej v období rokov 2000 -
2001 z titulu neuhradenia faktúr za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do budovy 
SOV na Duklianskej ul. č IA a lB v Zlatých Moravciach, 

d) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovníctva 
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587168 voči Záhradníckym službám 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 
01 Zlaté Moravce v celkovej výške 3 369,74 eur, z toho pohľadávka vo výške 800,46 
eur vzniknutá v r. 2015 z titulu neuhradenia faktúry za odpredaj tovaru zo zrušeného 
kvetinárstva a pohľadávka vo výške 2 569,28 eur vzniknutá v období rokov 2006 -
2012 z titulu neuhradenia poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, 

e) návrh na vyradenie diela „Cintorín Zlaté Moravce" v stupni štúdia, evidovaného v m. 
p. Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na účte 042 Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku ako zmarenej investície od roku 2010. 

zrušuje 
príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, 
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 tak, že 
táto príspevková organizácia sa zrušuje dňom 31.12.2015 bez právneho nástupcu, pričom 
všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich povahy vyplýva, že sa vzťahujú na 
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zrušovanú príspevkovú orgamzacm, všetky pohľadávky a záväzky, prejdú dňom jej 
zrušenia na zriaďovateľa Mesto Zlaté Moravce 

schvaľuje 

a) Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok ajej odpísanie z účtovníctva príspevkovej 
organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 18047343, v celkovej výške 20 377,69 eur voči Záhradníckym 
službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 
1, 

b) 953 01 Zlaté Moravce vzniknutej v období rokov 2000 - 2001 z titulu neuhradenia 
faktúr za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do budovy SOV na Duklianskej ul. č 
IA a lB v Zlatých Moravciach, 

c) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky ajej odpísanie z účtovníctva príspevkovej 
organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 
01 Zlaté Moravce, IČO: 587168 voči Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce 
v celkovej výške 3 369,74 eur, z toho pohľadávka vo výške 800,46 eur vzniknutá vr. 
2015 z titulu neuhradenia faktúry za odpredaj tovaru zo zrušeného kvetinárstva 
a pohľadávka vo výške 2 569,28 eur vzniknutá v období rokov 2006 - 2012 z titulu 
neuhradenia poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, 

d) vyradenie diela „Cintorín Zlaté Moravce" v stupni štúdia, evidovaného v m. p. 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na účte 042 Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku od roku 201 O v hodnote 3 OOO Eur ako zmarenej investície. 

odníma 
s účinnosťou k 31.12.2015 zo správy príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 31410529 všetok majetok v rozsahu vykonanej inventarizácie 
k 31.12.2015 z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce v platnom znení 

zveruje 
s účinnosťou od 1.1.2016 do správy mestskej príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
nasledovný majetok mesta: 

Účet 013 - Softvér 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31.12. 2015 

Softvér WinCITY cintorín 16 468,86 16 468,86 -

Účtovníctvo 744,87 744,87 -

Spolu účet 013 17 213,73 17 213,73 -
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Účet 032 - Umelecké diela a zbierky 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 
k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Božské srdce Ježišovo (socha) 6 270,80 - 6 270,80 
Spolu účet 023 6 270,80 6 270,80 

Účet 021- Stavby 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 
Oplotenie UPI PARK 7 634,60 6 025,11 1609,49 
Dom smútku Prílepy 14 960,70 12 810,86 2149,84 
Stará márnica Zlaté Moravce 434,51 375,88 58,63 
Dom smútku Zlaté Moravce 8 936,93 7 476,31 1460,62 
Dom smútku Chyzerovce 17185,51 12 000,18 5 185,33 

Ohrada cintorín Zlaté Moravce 5 876,65 4 402,53 1474,12 
Okná, dvere - zvonica 2 582,62 1920,23 662,39 
Dlažba cin. Zlaté Moravce 331,21 250,40 80,81 
Chodníky Chyzerovce 259,18 188,08 71,10 
Prístrešok Dom smútku Zlaté Moravce 10 230,37 7151,39 3 078,98 
Budova Pohrebníctva Zlaté Moravce 39 832,70 27 844,89 11987,81 
Mauzóleum Migazzi 8 668,59 4 337,21 4 331,38 

Garáže, sklady 9 701,52 5 961,43 3 740,09 
Skleník 6 935,37 6 396,87 538,50 
Skleník - železná konštrukcia 26 009,99 26 009,99 -
Chladiaci box 3 129,85 3 129,85 -
Spolu účet 021 162 710,30 126 281,21 36 429,09 

Účet 022 -Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Žací stroj AJ24HP 3 598,80 2 699,76 899,04 

Kosačka Starjet AJ 102/22H 2 402,00 1785,80 616,20 

Kosa BOR 1179,61 1179,61 -

Kosačka BOR 828,52 828,52 -

Mraziaci pult ZI. Moravce 1042,29 1042,29 -

Mraziaci pult Prílepy 1072,16 1072,16 -
Mraziaci pult Prílepy 1072,16 1072,16 -

Mraziaci pult Chyzerovce 1072,16 1072,16 -
Súprava svietidiel Zlaté Moravce 1455,89 1455,89 -
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Chladiaci katafalk Zlaté Moravce 1889,07 1889,07 -

Chladiaci katafalk Zlaté Moravce 2 045,61 2 045,61 -

Ozvučenie Chyzerovce 724,76 724,76 -
Bunka drevená 2 286,40 2 286,40 -
Chladiaca vitrína 2 652,19 2 652,19 -
Katafalk 3 269,60 3 269,60 -
Ozvučenie ZI. Moravce 4 526,42 4 526,42 -
Mikrofón s reprod. 1865,38 1865,38 -
Detská hojdačka veľká 3 800,70 3 800,70 -

Detská hojdačka veľká 3 784,11 3 784,11 -

Detská hojdačka veľká 3 784,11 3 784,11 -
Kosa bub. OTAVA PERLA 780,75 780,75 -
Detské ihrisko pri kláštore 1187,35 1187,35 -

Osvetlenie cintorína zl. Mor. 1114,00 1114,00 -
Signal. zar. cintorína ZI. Moravce 1097,39 1097,39 -

Detské ihrisko Tekovská 1033,33 1033,33 -

Basketbal. Ihrisko 1656,38 1656,38 -
Detské ihrisko MINIMARS 3 651,33 3 651,33 -
Detské ihrisko Hviezdoslavova ul. 3122,05 3122,05 -
Kosa bubnová OTAVA 1014,07 1014,07 -
Detské ihrisko ALADIN XA 202 6 703,28 6 703,28 -

Detské ihrisko ALADIN XA 202 6 691,55 6 691,55 -

Píla krovinorez 995,49 995,49 -
Preliezačka so šmykľavkou 826,53 826,53 -
Preliezka so šmykľavkou 826,53 826,53 -

Voliéra pre psa 20 913,89 20 913,89 -
Registračná pokladňa 381,07 381,07 -
Vencovač 863,94 863,94 -
Sušiareň 1218,22 1218,22 -
Kotol 1 743,68 1 743,68 -
Bunka Modet 1 769,24 1 769,24 -
Bunka 2 ks 1827,52 1827,52 -
Bunka 4 ks 2 820,42 2 820,42 -
Kotolč.2 13 788,49 11099,00 2 689,49 

Kotol 14 218,71 11173,50 3 045,21 

PC HYUNDAI +tlačiareň HPPL 1015 908,68 908,68 -

PC HYUNDAI +tlačiareň HP 1010 1020,67 1020,67 -

PC LIBRA4400 +tlačiareň Kyoceo 1243,81 1243,81 -
Kopírka MINOLTA s prísl. 1347,50 1347,50 -

Fax VF 51 388,37 388,37 -
Registračná pokladňa 315,08 315,08 -
Spolu účet 022 139 821,26 132 571,32 7 249,94 
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Účet 023 - Dopravné prostriedky 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Multikára cisterna 1035,65 1035,65 -
VARI kosačka 806,81 806,81 -
Žací stroj MT8 2 350,36 2 350,36 -

Krovinorez STIHL FS 400 765,62 765,62 -
Žací stroj STARJET 3 829,85 3 829,85 -
Mot. voz. VW TRANSPOR. ZM691AS 10 809,87 10 809,87 -
Multikára 4136,36 4136,36 -

Škoda 1203 COM - ZM 349AE 1394,05 1394,05 -
Spolu účet 023 25 128,57 25 128,57 -

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Tabuľa LIPI PARK 1427,34 1427,34 

Smerové tabule Z.M. 3 ks 1646,42 1646,42 

Kríž zvonítko Z.M. 1892,05 1892,05 

Informačná tabuľa MIGAZI 1623,18 1623,18 

Kovový kríž 331,94 331,94 

GOLGOTA 1636,46 1636,46 

Spolu účet 028 8 557,39 8 557,39 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 
Za: 11 (Balážová, Švajčík, Holub, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Cimmermann, 

Petrovič, Paluška, Esterková, Husár) 
Proti: O 
Zdržali sa: 3 (Adamec, Klučiar, Vicianová) 
Nehlasoval: 1 (Uhrinová) 
Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 17/ 
Návrh na schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté 
Moravce na roky 2015-2025 (mat. č.4-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania a poznamenala, že 
z pôvodnej verzie, ktorú mali schvaľovať, sa vyňali štyri činnosti, ktoré podliehajú 
posudzovaniu z hľadiska vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie na 
základe zákona č. 24/2006 Z.z. Firma, ktorá to pripravila, ich na túto problematiku 
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neupozornila. K vôli výzvam, do ktorých sa chce mesto zapojiť, je potrebné mať 
uznesenie o schválení PHSR mesta Zlaté Moravce. Štyri činnosti, ktoré boli v dnešnom 
návrhu PHSR vyňaté (zberný dvor, rozšírenie cintorína, výstavby bytových domov 
a výstavbu nových športovísk) bude potrebné v najbližšej dobe doplniť a PHSR mesta 
Zlaté Moravce aktualizovať v najbližšom možnom termíne, nakoľko sa mesto plánuje 
zapojiť do výzvy na Zberný dvor, ktorá je avizovaná a každú chvíľu by mala byt' 
zverejnená. Z uvedeného dôvodu by bolo potrebné zúčastniť sa ďalšieho zastupiteľstva, 
ktoré bolo naplánované na 22.12.2015 o 16.00 hodine v mestskej časti Prílepy. Bolo by 
dôležité, aby si všetci uvedomili dôležitosť tohto kroku, aby mohlo byť začaté 
posudzovanie, s čím je spojený aj skorší dátum ukončenia. Poprosila o vyjadrenie, ktorí 
poslanci Mestského zastupiteľstva sa budú môcť ďalšieho mestského zastupiteľstva 
zúčastniť, prípadne, ak má niekto iný návrh, poprosila o jeho predloženie. 

PaedDr. Ivanovičová - od marca sa rozprávalo o PHSR. Nebol prítomný Ing. Košút, 
nastúpil Ing. Molnár. Komunikácia s Mgr. Kováčovou bola výborná, spravil sa kus práce, 
za čo patrí veľká zásluha mestskému úradu a Mgr. Kováčovej, za čo jej verejne 
poďakovala. 

Mgr. Šíra - keby sa schválilo PHSR bez 4 bodov a v bode Rôzne by sa doplnilo o 4 
body, nie je potrebné zvolávať ďalšie mestské zastupiteľstvo. Potreboval reakciu 
právnika MsÚ, JUDr. Páleníkovej, ktorá mu oznámila, že v tomto postupe problém 
nevidí. 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - dala hlasovať za návrh uznesenia, 
ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-
2025 
schvaľuje 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2025 

MVDr. Marta Balážová - sa opýtala , kto je : 
Za: 14 (Balážová, Švajčík, Holub, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Cimmermann, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Petrovič, Paluška, Esterková, Husár, Adamec, Klučiar, Vicianová)) 

Nehlasoval: 1 (Uhrinová) 
Prezentovaní: 15(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

MVDr. Balážová dala hlasovať za prestávku na podnet poslancov. Spýtala sa, kto je: 
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Za: 10 

Proti: O 

(Švajčík, Holub, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Cimmermann, Klučiar, 
Adamec, Vicianová, Husár)) 

Zdržali sa: 2 (Balážová, Paluška) 
Nehlasoval: 3 (Petrovič, Uhrinová, Esterková) 
Prezentovaní: lS(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDR. Balážová skonštatovala, že bola schválená prestávka. 

K bodu 18/ 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 1, 
Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.6-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2016 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 13 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Cimmermann, Madola, Klučiar, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Adamec, Petrovič, Paluška, Esteková, Husár, Balážová) 

Nehlasoval: 3 (Uhrinová, Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 19/ 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.7-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej orgamzac1e 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na 
úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 13 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Cimmermann, Madola, Klučiar, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Adamec, Petrovič, Paluška, Esteková, Husár, Balážová) 

Nehlasoval: 3 (Uhrinová, Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 20/ 
Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2016 s výhľadom na 
roky 2017 a 2018 (mat. č.8-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
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Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2016 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 13 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Balážová, 

Madola, Klučiar, Adamec, Petrovič, Paluška, Esterková) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasoval: 3 (Husár, Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 21/ 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom 
na roky 2017 a 2018 (mat. č.9-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2016 

b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
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MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 14 (Holub, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Balážová, 

Husár, Esterková, Paluška, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola) 
Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasoval: 2 (Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 22/ 
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 
a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.22 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 
a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.22 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 22 
schvaľuje 

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacm Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 v celkovej 
výške 24.500 eur, z toho vo výške 20.500 eur s účelovým určením na úhradu 
sociálneho poistného za mesiac október 2015 a vo výške 4.000 eur s účelovým 
určením na úhradu mimoriadnej splátky dlžnej sumy za lieky a špeciálny zdravotnícky 
materiál po lehote splatnosti 

b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 22 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 
a) Zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 
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Rozpočet 21. zmena rozpočtu Návrh na 22. zmenu 22. zmena rozpočtu 
narok2015 narok2015 roznočtu na rok 2015 narok2015 

Bežné príjmy 6 739 197 € 6 903 423 € 0€ 6 903 423 € 
Kapitálové prijmy 43 OOO€ 59 OOO€ 0€ 59 OOO€ 
Finančné operácie príjmové 82 126 € 229127 € 0€ 229 127 € m . ~~~-"'~~-:-.<~··· -~---~~~ ~~-·~ ~~~·tf:~ ~~>~~.:-~· - ~~~~~~á.~- - ~~~<-'--~-;;~-1 ~ ' ~ -~---~ .:_~ -- -- -- - - J 

Rozpočet 

narok201 5 
21. :?.mena rozpočtu 

narok 2015 
Návrh na 22. zmenu 
roz očtu na rok 2015 

22. zmena rozpočtu 
narok 2015 

Bežné výdavky 4 741 281 € 4868356€ 0€ 
Bežné výdavky - rozpočt.org. 1 948 752 € 2 018 652 € 0€ 
Kapitálové výdavky 68 290 € 198 542 € 0€ 
Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 106 OOO€ 0€ 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 12 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Balážová, 

Madola, Klučiar, Adamec, Petrovič, Husár) 
Proti: O 
Zdržali sa: 2 (Paluška, Esterková) 
Nehlasoval: 2 (Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

4 868 356 € 

2 018 652 € 

198 542 € 

106 OOO€ 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 23/ 
Návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej orgamzac1e Základná umelecká škola 
v Zlatých Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú 
organizáciu Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 (mat. 
č.10-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola 
v Zlatých Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú 
organizáciu Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola v Zlatých 
Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu 
Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 
schvaľuje 
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a) zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu Základnú umeleckú školu 
v Zlatých Moravciach v Rozpočte Mesta na rok 2015 nasledovne: 

bežný transfer rozpočtovej organizácii na: 
• kategória 61 O - na mzdy vo výške 207 .965 eur 
• kategória 620 - na odvody vo výške 72.635 eur 
• kategória 630 - na tovary a služby vo výške 14.900 eur. 

b) zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základná umelecká škola v Zlatých 
Moravciach na rok 2015 rozpočtovým opatrením, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 14 (Husár, Esterková, Paluška, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Cimmermann, Uhrinová, Dvonč, Šíra, Ivanovičová, Holub, 
Balážová) 

Nehlasoval: 2 (Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 24/ 
Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20 (mat. č.11-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.20 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20 
schvaľuje 

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 20 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorýc h 'k k v' h d • kt ' ' 'l h k za onov v znem nes ors1c pre 1msov, ora tvon pn o u uznesemu 

Rozpočet 19 . .zmena rozpočtu Návrh na 20. zmenu 20. zmena rozpočtu 
narok2015 na rok 2015 ro.znočtu na rok 2015 narok2015 

Bežné príjmy 6 739 197 € 6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 

Kapitálové príjmy 43 OOO€ 56 OOO€ +3 OOO€ 59 OOO€ 
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Rozpočet 19. zmenn rozpočtu Návrh na 20. zmenu 20. zmena rozpočtu 
narok2015 naro · 2015 roz očtu na rok 2015 narok2015 

Bežné výdavky 4 741 281 € 4 849 528 € +3 OOO€ 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1 948 752 € 2 018 652 € 0€ 

Kapitálové výdavky 68 290 € 198 542 € 0€ 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 106 OOO€ 0€ 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 14 (Husár, Esterková, Paluška, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Cimmermann, Uhrinová, Dvonč, Šíra, lvanovičová, Holub, 
Balážová) 

Nehlasoval: 2 (Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

4 852 528 € 

2 018 652 € 

198 542 € 

106 OOO€ 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 25/ 
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 a na zmenu 
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č.21 (mat. č.12-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 a na zmenu 
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č.21 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
c) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
d) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 21 
schvaľuje 

c) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
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d) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 21 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 
a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

Rozpočet 20. zmena rozpočtu Návrh na 21. zmenu 21 zmena rozpočtu 
narok201 5 narok2015 roz očtu na rok 2015 narok2015 

Bežné príjmy 6 739 197 € 6 887 595 € + 15 828 € 6 903 423 € 
Kapitálov príjmy 43 OOO€ 59 OOO€ 0€ 59 OOO€ 
Finančné operácie príjmové 82 126 € 229 127 € 0€ 229 127 € 

Rozpoi:et 
narok 2015 

20 zmena rozpočtu 
na rok 2015 

Návrh na 21 . zmenu 
roz očtu na rok 2015 

21 . zmena roz;pottu 
narok201 

Bežné výdavky 4 741 281 € 4 852 528 € +15 828 € 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1 948 752 € 2 018 652 € 0€ 

Kapitálové výdavky 68 290 € 198 542 € 0€ 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 106 OOO€ 0€ 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 14 (Husár, Esterková, Paluška, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Cimmermann, Uhrinová, Dvonč, Šíra, lvanovičová, Holub, 
Balážová) 

Nehlasoval: 2 (Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

4 868 356 € 

2 018 652 € 

198 542 € 

106 OOO€ 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 26/ 
Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska 
kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.13-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a 
športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy príspevkovej orgamzac1e 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
zveruje 
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s účinnosťou od O l. O 1. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033 
nasledovný hnuteľný majetok mesta: 

Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach s: 
obstarávacou cenou 94 100,00 Eur 
z toho: vlastné zdroje 62 100,00 Eur 

dotácia Audiovizuálny fond 32 000,00 Eur 

oprávkami k 31. 12. 2015 
z toho: vlastné zdroje 

dotácia Audiovizuálny fond 

zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 
z toho: vlastné zdroje 

dotácia Audiovizuálny fond 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 

5 883,00 Eur 
3 882,40 Eur 
2 000,60 Eur 

88 217,00 Eur 
58 217,60 Eur 
29 999,40 Eur 

Za: 14 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 
Esterková, Paluška, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasoval: 2 (Švajčík, Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 27/ 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce (mat. č.14-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
zveruje 
do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, 
IČO: 587168, nasledovný majetok mesta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 01. 
2016: 
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Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 s: 
obstarávacou cenou 3 000,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 378,00 eur 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 2 622,00 eur 

Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 24Hp s príslušenstvom (radlica zhrňovacia 100 cm 
STARJET, metla zametacia ZKKl 10 STARJET, reťaze snehové 20-10-8 STARJET, 
záves Acko na radlicu STARJET, záves predný univerzálny STARJET) s: 

obstarávacou cenou 4 998,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 618,00 eur, 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 4 380,00 eur. 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Paluška, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 28/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. 
Hlinku č. 1, Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4 (mat. č.15-
12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, 
p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 
organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu, p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č . 4/2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 
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MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Paluška, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 29/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc 
Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č. 16-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 

2/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na 
rok 2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 
2/2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 14 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík) 

Proti: O 
Zdržali sa: 1 (Paluška) 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
Uhrinová, Vicianová) 
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MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 30/ 
Návrh Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na 
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok (mat. č.17-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti 
v príspevkovej organizácií Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce ku 10.12.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti v príspevkovej 
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce ku 
10.12.2015 
schvaľuje 

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti z účtovníctva v príspevkovej 
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce vedené 
voči dlžníkom nasledovne: 
a) Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n. o. vo výške 4.684,22 eur 

IČO 31908951, Cintorínska 20, 968 O 1 Nová Baňa 
Právna forma - nezisková organizácia 
Správca konkurznej podstaty - Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. 
dodávateľ krvi a krvných výrobkov 
v konkurze 

b) Daneco, s.r.o. vo výške 1.925,32 eur 
IČO 36284734, Dlhá 110, 951 71 Sľažany 
Právna forma - spoločnosť s ručením obmedzeným 
Dátum zrušenia - 31.10.2013 
poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 
zrušená 

c) Európska zdravotná poisťovňa, a.s . vo výške 1.284,64 eur 
IČO 35954175, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
Právna forma - akciová spoločnosť 
povinné sociálne zabezpečenie 
v likvidácií 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
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Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
Uhrinová, Vicianová) 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 31/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
(mat. č.18-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
schvaľuje 
zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 32/ 
Návrh na zmenu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté 
Moravce na rok 2015 (mat. č.19-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 
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Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015, 
ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením, ktorá tvorí prílohu k 
uznesenm 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 33/ 
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej ulici 
v Zlatých Moravciach pod stavbami spoločnosti AL TIZ 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.23-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej ulici 
v Zlatých Moravciach pod stavbami spoločnosti ALTIZ s.r.o., z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
pozemku parcely KN registra „C" číslo 253611 o výmere 375 m2 nachádzajúcu sa pod 
stavbou súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa (slobodárňou bývalého podniku Calex 
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na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach) a časť pozemku o výmere 18 m2 z parcely 
KN registra „C" číslo 2537/57 pozemok pod jestvujúcimi schodmi na bočnej strane tej 
istej budovy vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 5417 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce (zmena parcely z 2537/1 na 2537/57 po odčlenení 
pozemku pod KBV „Štvorlístok") 

~ pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom 
- konateľom spoločnosti, sídlo: Kalinčiakova 980/16, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 46 711 708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: 
Sro 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 15 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2030 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 398,52 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú pod 
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul. 
v Zlatých Moravciach. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce pozemku parcely KN registra „C" číslo 2536/1 o výmere 375 m2 

nachádzajúcu sa pod stavbou súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa (slobodárňou 
bývalého podniku Calex na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach) a časť pozemku 
o výmere 18 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2537/57 pozemok pod jestvujúcimi 
schodmi na bočnej strane tej istej budovy vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Zlaté Moravce 
zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (zmena parcely z 253 7 /1 na 
2537/57 po odčlenení pozemku pod KBV „Štvorlístok") 

~ pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom 
- konateľom spoločnosti, sídlo: Kalinčiakova 980/16, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 46 711 708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: 
Sro 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 15 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2030 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 398,52 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú pod 
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul. 
v Zlatých Moravciach. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
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Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
Uhrinová, Vicianová) 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 34/ 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej 
v Zlatých Moravciach pod stánkom pána Bali Blakčoriho, 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.24-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej 
v Zlatých Moravciach pod stánkom pána Bali Blakčoriho, 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 O m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 678 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Zlaté Moravce na Bemolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce 

~ pre vlastníka: Bali Blakčori, 
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 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno l) vo výške 152,12 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bemolákovej ul. v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 O m2 z 
parcely KN registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 
678 m2 /na ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Bemolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na 
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Mesto Zlaté Moravce 
~ pre vlastníka: Bali Blakčori, 

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 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č . 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno l) vo výške 152,12 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bemolákovej ul. v Zlatých Moravciach 

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

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adarnec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 35/ 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nám. A. Hlinku 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Juraja Miklera, 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.25-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nám. A. Hlinku 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Juraja Miklera, 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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
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12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 13 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5602, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 7 323 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Zlaté Moravce na Námestí Andreja Hlinku zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce 

r pre podnikateľa: Ing. Juraj Mikler, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri 
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 

na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno l) vo výške 197,76 €/rok.. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých 
Moravciach 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 13 m2 z 
parcely KN registra „E" číslo 5602, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 7 
323 m2 /na ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Námestí Andreja Hlinku zapísanej v LV č. 5417 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

~ pre podnikateľa: Ing. Juraj Mikler, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri 
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 

na dobu 5 rokov od O 1.01.2016 do 31.12.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 612011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno l) vo výške 197,76 €/rok .. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých 
Moravciach 

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

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
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Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 



Zdržali sa: O 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 36/ 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, 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.26-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej 
v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, 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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 11,2 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 678 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Zlaté Moravce na Bemolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce 

~ pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri 
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 3 rokov od O 1.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 170,36 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bemolákovej ul. v Zlatých Moravciach. 
schvaľuje 
315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 11,2 m2 

z parcely KN registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 
15 678 m2 /na ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa 
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nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce 

~ pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri 
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 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno l) vo výške 170,36 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach. 

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

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 37/ 
Návrh na schválenie prena1mu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Sama 
Chalúpku v Zlatých Moravciach pod letnou záhradou podnikateľa Ing. Romana 
Geiszlera, 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.27-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Sama 
Chalúpku v Zlatých Moravciach pod letnou záhradou podnikateľa Ing. Romana 
Geiszlera, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 123 m2 parcely KN 
registra „C" číslo 1513, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 782 m2

, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Ul. Sama Chalúpku zapísanej v L V č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce 

~ pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri 
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 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 709,80 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- prenajímaná časť pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m2, vyuzrvaná 
na podnikateľské účely sa nachádza za prevádzkou „Rýchle občerstvenie" , v ktorej 
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným 
obkladom - guľatinou/ 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 123 m2 

parcely KN registra „C" číslo 1513, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 782 m2, 

ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Ul. Sama Chalúpku zapísanej v LV č. 3453 
v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

~ pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri 
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 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 709,80 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- prenajímaná časť pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m2, vyuzrvaná 
na podnikateľské účely sa nachádza za prevádzkou „Rýchle občerstvenie", v ktorej 
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným 
obkladom - guľatinou/ 

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

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 
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Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmerrnann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 38/ 
Návrh na schválenie prena1mu pozemku nachádzajúceho sa na Hviezdoslavovej 
ulici v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Miroslava Záchenského 
SIMONA, 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.28-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Hviezdoslavovej 
ulici v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Miroslava Záchenského 
SIMONA, 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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 27 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5631, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2 661 m2 

zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (na ktorom sa nachádza 
predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa), ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na 
Hviezdoslavovej ul. 

'y pre podnikateľa: Miroslav Záchenský SIMONA, miesto podnikania: 
Murgašova 23, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14 407 477, vedeného 
v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č. 407-1069 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 01.01.2016 do 31.12.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 410,68 €/rok .. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je pripojený na el. energiu 
a inžinierske siete (voda, kanalizácia) na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
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Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 27 m2 z 
parcely KN registra „E" číslo 5631, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2 
661 m2 zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (na ktorom sa nachádza 
predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa), ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na 
Hviezdoslavovej ul. 

» pre podnikateľa: Miroslav Záchenský SIMONA, miesto podnikania: 
Murgašova 23, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14 407 477, vedeného 
v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č. 407-1069 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 01.01.2016 do 31.12.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 410,68 €/rok .. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je pripojený na el. energiu 
a inžinierske siete (voda, kanalizácia) na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 39/ 
Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa 
v k. ú. Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, 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.29-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa 
v k. ú. Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú. Prílepy časti pozemku parcely KN 
registra „E" číslo 161, druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 6828 m2, 

z toho prenájom 60% výmery t.j. 4097 m2 zapísanej na LV č. 4038 v celosti na mesto 
Zlaté Moravce 
a prenájom celého pozemku v k. ú. Prílepy parcely KN registra „E" číslo 162, druh 
pozemku: trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3121 m2 zapísanej na L V č . 4038 
v celosti na mesto Zlaté Moravce 
spolu 7218 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako trvalé trávne porasty: 7218 m2 

= spolu O, 7218 ha, ktoré bude užívať nájomca ako ornú pôdu na pestovanie netradičných 
ovocných plodín 
- pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 129, 953 05 Čierne Kľačany z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
-na dobu lOrokovodOl.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 120,- €/ha/ rok 
- za podmienky vytýčenia pozemkov nájomcom po žatve na určenie hraníc pozemkov. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 

podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov) 
využitie pozemkov na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom 

sprístupnenia plodín pre verejnosť s agroturistickým zameraním, 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú. Prílepy časti pozemku 
parcely KN registra „E" číslo 161, druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej 
výmere 6828 m2

, z toho prenájom 60% výmery t.j. 4097 m2 zapísanej na LV č. 4038 
v celosti na mesto Zlaté Moravce 
a prenájom celého pozemku v k. ú. Prílepy parcely KN registra „E" číslo 162, druh 
pozemku: trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3121 m2 zapísanej na L V č. 403 8 
v celosti na mesto Zlaté Moravce 
spolu 7218 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako trvalé trávne porasty: 7218 m2 

= spolu O, 7218 ha, ktoré bude užívať nájomca ako ornú pôdu na pestovanie netradičných 
ovocných plodín 
- pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 129, 953 05 Čierne Kľačany z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
- na dobu 1 O rokov od 01.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 120,- €/ha/ rok 
- za podmienky vytýčenia pozemkov nájomcom po žatve na určenie hraníc pozemkov. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 

podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov) 
využitie pozemkov na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom 
sprístupnenia plodín pre verejnosť s agroturistickým zameraním, 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
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MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 14 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Paluška) 

Zdržali sa: 1 (Švajčík) 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 40/ 
Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa 
v k. ú. Prílepy pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, 
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.30-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa 
v k. ú. Prílepy pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, 
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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Prílepy a sú 
dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 140, druh pozemku: trvalé trávnaté 
porasty o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j. 358 m2 zapísaný na 
LV č . 4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 141, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty o 
celkovej výmere 822 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 329 m2 zapísaný na LV č. 
4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 144/1, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty 
o celkovej výmere 839 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 m2 zapísaný na L V č. 
4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 166/1 , druh pozemku: orná pôda o 
celkovej výmere 10913 m2 zapísaný na L V č. 4038 
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• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o 
celkovej 
výmere 8725 m2 zapísaný na L V č. 4038 vedený v celosti na mesto Zlaté Moravce, 
spolu 2 0661 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 19 638 m2 a trvalé 
trávne porasty: 1 023 m2 = spolu 2,0661 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu na 
pestovanie plodín 
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 Čierne 
Kľačany 155, IČO: 31 838 146 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 O 1.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 70,- €/ha/ rok. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 

Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov vyuz1va na 
poľnohospodárske účely po zániku Školského majetku, ktorý ich obhospodaroval 
pôvodne, 
- za užívané pozemky vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. 
Prílepy a sú dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 140, druh pozemku: trvalé trávnaté 
porasty o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j. 358 m2 zapísaný na 
LV č. 4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 141, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty o 
celkovej výmere 822 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 329 m2 zapísaný na L V č. 
4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 144/1, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty 
o celkovej výmere 839 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 m2 zapísaný na L V č. 
4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 166/1, druh pozemku: orná pôda o 
celkovej výmere 10913 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o 
celkovej 
výmere 8725 m2 zapísaný na L V č. 4038 vedený v celosti na mesto Zlaté Moravce, 
spolu 2 0661 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 19 638 m2 a trvalé 
trávne porasty: 1 023 m2 = spolu 2,0661 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu na 
pestovanie plodín 
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 Čierne 
Kľačany 155, IČO: 31 838 146 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 lOrokovodOl.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 70,- €/ha/ rok. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 

Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov vyuz1va na 
poľnohospodárske účely po zániku Školského majetku, ktorý ich obhospodaroval 
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pôvodne, 
- za užívané pozemky vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Proti: O 
Zdržali sa: O 
Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 41/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o., Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o prenájme pozemku - (stavba „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce - vybudovanie dopravného napojenia, dopravných ostrovčekov 

a preložky verejného osvetlenia") (mat. č.31-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o prenájme pozemku - (stavba „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce - vybudovanie dopravného napojenia, dopravných ostrovčekov 

a preložky verejného osvetlenia") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so 
sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté 
Moravce so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35 790 164 na základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 
v súvislosti s vybudovaním dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica 
v Meste Zlaté Moravce), vybudovania dopravných ostrovčekov a vybudovania preložky 
verejného osvetlenia k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce" . Touto Zmluvou 
o prevode práv a povinností budú prechádzať na nadobúdateľa (nového nájomcu) práva 
a povinnosti prevodcu (doterajšieho nájomcu) zo Zmluvy o prenájme pozemku 
s výnimkou povinností prevodcu uvedených v článku IV. Nájomnej zmluvy (Nájomné 
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a jeho úhrada) v zmysle ustanovení uzatvorenej Zmluvy o prenájme pozemku č. 
3313/18402/2015 a na základe zmeny stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s .. 
schvaľuje 

Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce 
so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland 
Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 
35 790 164 na základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 v súvislosti 
s vybudovaním dopravného napojenia na cestu II/511 (Továrenská ulica v Meste Zlaté 
Moravce), vybudovania dopravných ostrovčekov a vybudovania preložky verejného 
osvetlenia k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce" . Touto Zmluvou o prevode práv 
a povinností budú prechádzať na nadobúdateľa (nového nájomcu) práva a povinnosti 
prevodcu (doterajšieho nájomcu) zo Zmluvy o prenájme pozemku s výnimkou povinností 
prevodcu uvedených v článku IV. Nájomnej zmluvy (Nájomné ajeho úhrada) v zmysle 
uzatvorenej Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313118402/2015 a na základe zmeny 
stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM 
s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s .. 

splnomocňuje 

zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a 
povinností podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o prevode práv a povinností. 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 42/ 
Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - (stavba 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce - vodovodná a kanalizačná prípojka") (mat. 
č.32-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný: 

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
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INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - (stavba 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce - vodovodná a kanalizačná prípojka") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so 
sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté 
Moravce so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/ A, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35 790 164 na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 
SMM-2244/18380/2015 v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky hypermarket 090 
a kanalizačnej prípojky 0250 k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce". Predmetnou 
Zmluvou o prevode práv a povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností 
z budúceho oprávneného z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na 
nového budúceho oprávneného z vecných bremien Kaufland Slovenská republika, v.o.s. z 
dôvodu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-
2244/18380/2015 a na základe zmeny stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s .. 
schvaľuje 

Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce 
so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland 
Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 
35 790 164 na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-
2244/18380/2015 v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky hypermarket D90 
a kanalizačnej prípojky 0250 k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce". Predmetnou 
Zmluvou o prevode práv a povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností 
z budúceho oprávneného z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na 
nového budúceho oprávneného z vecných bremien Kaufland Slovenská republika, v.o.s. z 
dôvodu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-
2244/18380/2015 a na základe zmeny stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 
splnomocňuje 

zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a 
povinností podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o prevode práv a povinností. 
MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Ovonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Ovonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 43/ 
Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú Zlaté 
Moravce pre manželov Kobesových podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku mesta 
Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo (mat. č.33-12MZ-
2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú Zlaté 
Moravce pre manželov Kobesových podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku mesta 
Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením 
kúpnopredajnej zmluvy na pozemok parcelu KN registra „C" číslo 267 /3 o výmere 97 m2 

druh pozemku záhrady v podiele Mesta Zlaté Moravce jedna Yi-ina vedeného 
v katastrálnom území Zlaté Moravce v L V číslo 4527, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Štefana Kobesa, rod. Kobes, narodeného 17.12.1955 a 
manželky Dany Kobesovej, rod. Uličná, narodenou 09.04.1965, obaja bytom 

Hviezdoslavova 1748/10, 953 01 Zlaté Moravce, podľa§ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku 
mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, za kúpnopredajnú 
cenu 25,-€/m2

, t .j. za sumu 1.212,50 €. 
schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením kúpnopredajnej 
zmluvy na pozemok parcelu KN registra „C'' číslo 267/3 o výmere 97 m2 druh pozemku 
záhrady v podiele Mesta Zlaté Moravce jedna Yi-ina vedeného v katastrálnom území 
Zlaté Moravce v LV číslo 4527, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana 
Kobesa, rod. Kobes, narodeného 17 .12.1955 a manželky Dany Kobesovej, rod. Uličnej, 
narodenej 09.04.1965, obaja bytom Hviezdoslavova 1748/1 O, 953 01 Zlaté Moravce, 
podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje 
zákonné predkupné právo, za kúpnopredajnú cenu 25,-€/m2

, t.j. za sumu 1.212,50 €. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
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Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
Uhrinová, Vicianová) 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 44/ 
Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
- schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlté Moravce a manželmi 
Staroveckými zámennou zmluvou 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.34-12MZ-2015) 
MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
- schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi 
Staroveckými zámennou zmluvou 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -
schválenie spôsobu prevodu zámenu pozemkov zámennou zmluvou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
MUDr. Vladimír Starovecký a manželka Verona Starovecká bytom Podjavorinská 45, 
953 01 Zlaté Moravce sú v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 6014 
podielovými spoluvlastníkmi v podiele 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 
1514, druh pozemku záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá 
výmera 125 m2. Jedná sa o pozemok na Ulici Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku 
mesta Zlaté Moravce. Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu. 
Zvyšným podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách je Mesto Zlaté Moravce - zámenou 
by sa mesto stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti 
pod trhoviskom. 
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 5417 vedený v 
celosti vlastník pozemku parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6763 m2 
v kultúre ostatné plochy. K zámene by pripadala časť uvedenej parcely o výmere cca 100 
m2 podľa vyznačenej situácie. Jedná sa o pozemok v susedstve vlastníctva manželov 
Staroveckých na Hviezdoslavovej ulici, pričom ide o pozemok vedľa pozemku 
odpredaného pánovi Richardovi Havettovi. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať 
trvalú stavbu z dôvodu existencie telekomunikačných sietí, ale len parkovisko, tak ako je 
to uvedené v projekte k schválenému územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby: 
„Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" č. 1653/2014/002-Ing.Ur., manželov 
Staroveckých. Zámenou chcú získať manželia Staroveckí do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov predmetnú časť pozemku na realizáciu uvedeného projektu. 
Manželia Staroveckí akceptujú kúpnopredajnú cenu pre zámenu pozemkov po 30,- €/m2

, 
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pričom mesto Zlaté Moravce doplatí za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov. 
Zámena je podmienená zameraním odčlenenia pozemku z parcely registra „E" číslo 5616 
podľa situácie geometrickým plánom, ktorý dajú vyhotoviť manželia Staroveckí. 
schvaľuje 

zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu 
prevodu zámenu pozemkov zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
MUDr. Vladimír Starovecký a manželka Verona Starovecká bytom Podjavorinská 45, 
953 01 Zlaté Moravce sú v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 6014 
podielovými spoluvlastníkmi v podiele 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 
1514, druh pozemku záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá 
výmera 125 m2. Jedná sa o pozemok na Ulici Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku 
mesta Zlaté Moravce. Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu. 
Zvyšným podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách je Mesto Zlaté Moravce - zámenou 
by sa mesto stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti 
pod trhoviskom. 
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 5417 vedený v 
celosti vlastník pozemku parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6763 m2 
v kultúre ostatné plochy. K zámene by pripadala časť uvedenej parcely o výmere cca 100 
m2 podľa vyznačenej situácie. Jedná sa o pozemok v susedstve vlastníctva manželov 
Staroveckých na Hviezdoslavovej ulici, pričom ide o pozemok vedľa pozemku 
odpredaného pánovi Richardovi Havettovi. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať 
trvalú stavbu z dôvodu existencie telekomunikačných sietí, ale len parkovisko, tak ako je 
to uvedené v projekte k schválenému územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby: 
„Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" č. 1653/2014/002-Ing.Ur., manželov 
Staroveckých. Zámenou chcú získať manželia Staroveckí do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov predmetnú časť pozemku na realizáciu uvedeného projektu. 
Manželia Staroveckí akceptujú kúpnopredajnú cenu pre zámenu pozemkov po 30,- €/m2, 

pričom mesto Zlaté Moravce doplatí za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov. 
Zámena je podmienená zameraním odčlenenia pozemku z parcely registra „E" číslo 5616 
podľa situácie geometrickým plánom, ktorý dajú vyhotoviť manželia Staroveckí. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia zámeru spôsobu odpredaja podľa § 9a, 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámennou zmluvou je: 
- mesto získa v celosti pozemok pod časťou trhoviska a bude jediný vlastník pozemkov 
pod trhoviskom na Ulici Sama Chalúpku 
- manželia Staroveckí získajú pozemok na vybudovanie parkovacej plochy pre projekt 
„Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť zverejnenie zámeru, 
MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
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Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
Uhrinová, Vicianová) 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 45/ 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce -
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 

v kultúre záhrady, pre Mesto Zlaté Moravce v zmysle Čl. 15 písm. f) platného VZN 
č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších 
novelizácií (mat. č.35-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce -
pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 

v kultúre záhrady, pre Mesto Zlaté Moravce v zmysle Čl. 15 písm. f) platného VZN 
č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších 
novelizácií. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12. 2015 
prerokova l o 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce, so sídlom 
Štefánikova 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34015469 - pozemku v k. ú Zlaté Moravce 
parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, zapísaného v celosti 
v L V č. 6119 pre kupujúceho Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ulica 1. mája 2, 953 O 1 
Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676, za kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2

, t.j. za sumu 528,-€ 
schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce, so sídlom Štefánikova 5, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34015469 - pozemku v k. ú Zlaté Moravce parcely registra „E" 
číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, zapísaného v celosti v L V č. 6119 pre 
kupujúceho Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ulica 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 00 308 676, za kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2

, t.j. za sumu 528,-€ 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

MVDr. Balážová - oboznámila ešte všetkých prítomných, že mesto odkupuje 22 metrov 
štvorcových, aby sa mohlo začať územné konanie pre okružnú križovatku pri MsÚ 
v Zlatých Moravciach. 
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MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 46/ 
Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu 
p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.36-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o., 
Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o„ Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od 01. 01. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033 
nasledovný majetok mesta: 

a ) b d u ovy ve d ene na LV v 3453 k ' Zl ť M c. v . u. ae oravce 
Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

Popis 
číslo číslo cena k 31.12.2015 k 31.12.2015 

1706/l Mes.kult.stredisko 435 255 680,29 198 239,74 57 440,55 

1706/2 Garáž 2398 5 560,01 4 466,24 1 093,77 

4461 BUDOV A (KD Chyzerovce) 179 59 983,37 29 512,76 30 470,61 

1564/l Amfiteáter - šatne a pódium 2907 66 273,23 8 839,00 57 434,23 

1564/2 Amfiteáter - premietacia kabína 2911 9 202,20 1 231,00 7 971,20 

1546/11 Amfiteáter - sociálne zariadenie 2912 3291,91 441,00 2 850,91 

Spolu 399 991,01 242 729,74 157 261,27 

b) budovy vedené na L V č. 4261 v k. ú. Zlaté Moravce 

61 



Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky 

číslo 
Popis 

číslo k 31.12.2015 cena 

3407/3 Garáž 2226 7 808,27 4 798,49 

3407/4 Šatne 2227 31 460,20 18 536,60 

3407/5 Telocvičňa 3134 181 771,66 106 509,08 

3407/6 Sociálne priestory 3135 13 072,30 7 702,13 

3407/8 Vodohosp. stavba 3136 4 665,07 2 869,61 

3407/9 Hlavná tribúna 40 77 852,39 45 858,21 

3407/1 5 Vodohosp. stavba 2229 1 056,26 650,01 

3407/18 Garáže 2228 26 373,30 16195,70 

Spolu 344 059,45 203119,83 

c) stavby 
Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky 

číslo 
Popis 

číslo k 31.12.2015 cena 

Ploty 8 277,57 5 083,37 

Studne 59,78 36,96 

Vonkajšie úpravy 39 160,82 23 072,47 

3407/10 Bazén veľký 20 266,88 12 448,45 

3407/13 Bazén malý 2 118,93 1 301,43 

3407/17 Futbalové ihrisko hlavné 10 103,93 5 956,52 

3407116 Futbalové ihrisko pomocné 10 809,30 6 370,83 
Plot z betónových panelov -

19 178,66 1564/3 
amfiteáter 3 037,00 

1564/3 Lavičky na sedenie - amfiteáter 870,14 140,00 

1564/3 Prípojky - amfiteáter 8661,78 1 376,00 

Spolu 119 507,79 58 823,03 

Celkom budo , stavb 863 558,25 504 672,60 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 

Zost. cena 

k 31.12.2015 

3 009,78 

12 923,60 

75 262,58 

5 370,17 

1 795,46 

31 994,18 

406,25 

10 177,60 

140 939,62 

Zost. cena 

k 31.12.2015 

3 194,20 

22,82 

16 088,35 

7 818,43 

817,50 

4 147,41 

4 438,47 

16 141,66 

730,14 

7 285,78 

60 684,76 

358 885,65 

Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 
Ivanovičová, Klučiar, Madola, Paluška, Petrovič, Šíra, Švajčík, 
Uhrinová, Vicianová) 

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 
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K bodu 47/ 
Návrh na schválenie prenaJmu nebytových priestorov a uzatvorenie naJomnej 
zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Nitrianskym 
samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, 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.37-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie nájomnej 
zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Nitrianskym 
samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokova l o 
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom 
Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou - poverenou 
riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 a nájomcom 
Nitrianskym samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, zastúpeným Mgr. 
Antonom Števkom - riaditeľom múzea, Štefánikova trieda 1, 949 O 1 Nitra, IČO: 
36 102 652 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom nájmu je 
prenájom časti nebytového priestoru o ploche 280,0 m2

, v budove so súpisným číslom 
435, postavenej na parcele registra „C" číslo 1706/1 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV 
č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce. Účelom prenájmu nebytových priestorov je 
zotrvanie múzea a Pamätnej izby J. Kráľa v meste Zlaté Moravce. Navrhovaná doba 
prenájmu je na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2017, za nájomné 1,00 € / rok 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, Čl. 9 ods. 1, písm. g) v znení neskorších 
novelizácií, pričom nájomca je povinný uhrádzať náklady za služby spojené s obvyklým 
užívaním. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
využitie nebytových priestorov na záchranu umelecko - historických a prírodovedných 
pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií 
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj 
mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi 
prenajímateľom Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou 
Holubovou - poverenou riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
42208033 a nájomcom Nitrianskym samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum 
v Nitre, zastúpeným Mgr. Antonom Števkom - riaditeľom múzea, Štefánikova trieda 1, 
949 O 1 Nitra, IČO: 36 102 652 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Predmetom nájmu je prenájom časti nebytového priestoru o ploche 280,0 m2
, v budove 

so súpisným číslom 435, postavenej na parcele registra „C" číslo 1706/1 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce. Účelom prenájmu 
nebytových priestorov je zotrvanie múzea a Pamätnej izby J. Kráľa v meste Zlaté 
Moravce. Prenájom sa schvaľuje na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2017, za 
nájomné 1,00 € / rok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, Čl. 9 ods. 1, písm. g) 
v znení neskorších novelizácií, pričom nájomca je povinný uhrádzať náklady za služby 
spojené s obvyklým užívaním. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
využitie nebytových priestorov na záchranu umelecko - historických a prírodovedných 
pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií 
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj 
mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov. 
ukladá 
poverenej riaditeľke MSKŠ, p.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 48/ 
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a užívania športových plôch a 
zariadení a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry 
a športu p.o. a Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. 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.38-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a užívania športových plôch a 
zariadení a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry 
a športu p.o. a Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. 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 12. zasadnutí konanom dňa 
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17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom 
Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou - poverenou 
riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 a nájomcom 
Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. zastúpeným Viliamom Ondrejkom 
prezidentom PFA, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34074040. 
Predmetom návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce, nachádzajúceho sa v areáli mestského štadióna sú: 
a) nebytové ľriestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne o celkovej 
výmere 66 m , ktoré sa nachádzajú v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ so 
súľisným číslom 40 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely 3497/9 o výmere 738 
m , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OU Zlaté Moravce, 
katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2

, ktoré sa nachádzajú v 
budove pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely KN 
reg. „C'', č. parcely 3407/4 o výmere 376 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce 
na LV č. 4261, 
c) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/17 o výmere 14 553 m2, 

druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely KN 
reg. „C", č. parcely 3407/16 o výmere 6 598 m2

, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. 
futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre 
k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261, 
d) stavby - Telocvičňa T-18 so súpisným číslom 3134 na pozemku parcely KN reg. „C", 
č. parcely 3407/5 o výmere 1 434 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 
budova Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3135 na pozemku parcely KN reg. 
„C", č. parcely 3407/6 o výmere 272 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria -
vedené OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 
4261, ďalej len „predmet nájmu". 
Návrh schválenia prenájmu predmetu nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné 1,00 €/rok podľa Čl. 9 ods. 1 
písmeno g) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 612011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií, pri 
nasledovnom užívaní predmetu nájmu nájomcom : 

nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene 
pozemky - ihriská uvedené pod písmenom c) 
pondelok až piatok od 15.00 hod.do17.00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 
stavby uvedené pod písmenom d) 
pondelok, utorok, štvrtok a J6iatok od 14.30 hod. do 17.00 hod. 
sobota od 09. 0 hod. do 14.00 hod. 

/v prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu 
nájmu/ 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
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Občianske združenie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 074 040 zabezpečuje športovú činnosť, ktorá má pre rozvoj 
športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska plnenia 
samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja telesnej 
kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem najej podpore. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi 
prenajímateľom Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou 
Holubovou - poverenou riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
42208033 a nájomcom Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vi On, o.z. zastúpeným 
Viliamom Ondrejkom prezidentom PFA, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
34074040. 
Predmetom schváleného prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, nachádzajúceho sa v areáli mestského štadióna sú: 
a) nebytové :Priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne o celkovej 
výmere 66 m , ktoré sa nachádzajú v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ so 
súpisným číslom 40 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely 349719 o výmere 738 
m , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OU Zlaté Moravce, 
katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2

, ktoré sa nachádzajú v 
budove pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely KN 
reg. „C", č. parcely 3407/4 o výmere 376 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce 
na LV č. 4261, 
c) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/17 o výmere 14 553 m2, 

druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely KN 
reg. „C", č. parcely 3407/16 o výmere 6 598 m2

, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. 
futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre 
k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
d) stavby - Telocvičňa T-18 so súpisným číslom 3134 na pozemku parcely KN reg. „C", 
č. parcely 3407/5 o výmere 1 434 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 
budova Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3135 na pozemku parcely KN reg. 
„C", č. parcely 3407/6 o výmere 272 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria -
vedené OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 
4261, ďalej len „predmet nájmu". 
Prenájom predmetu nájmu sa schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné 1,00 €/rok podľa Čl. 9 ods. 1 
písmeno g) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií, pri 
nasledovnom užívaní predmetu nájmu nájomcom : 
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nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene 
pozemky - ihriská uvedené pod písmenom c) 
pondelok až piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 
stavby uvedené pod písmenom d) 
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.30 hod. do 17.00 hod. 



sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 
/v prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu 
nájmu/ 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
Občianske združenie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 074 040 zabezpečuje športovú činnosť, ktorá má pre rozvoj 
športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska plnenia 
samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja telesnej 
kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem na jej podpore. 
ukladá 
poverenej riaditeľke MSKŠ, p.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 49/ 
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s podnikateľom Stanislav Orovnický 
VODOST A V, s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 17685541 (nástupca spoločnosti STARS, s. r. o. na základe Zmluvy 
o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností z 10. 04. 2012) (IBV - Mlynský 
potok Zlaté Moravce, 1. etapa) (mat. č.39-12MZ-2015) 

MVDr. Balážová - otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Nakoľko sa do diskusie 
nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol zároveň premietaný 
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s podnikateľom Stanislav Orovnický 
VODOSTAV, 
s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 17685541 
(nástupca spoločnosti STARS, s. r. o. na základe Zmluvy o postúpení práv, prevzatí 
záväzkov a povinností z 10. 04. 2012)(IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
uzavretie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce, so sídlom 
Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, a podnikateľom Stanislav Orovnický 
VODOSTA V, s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
17685541, predmetom ktorej je prevod vlastníckych práv kjednotlivým stavebným 
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objektom „S0-02 Komunikácie a chodníky" v celom rozsahu a „S0-11 Verejné 
osvetlenie" ktoré boli vybudované v rámci stavby „IBV Mlynský potok, Zlaté Moravce -
1. etapa" za kúpnu cenu celkovo vo výške 1,00 EURO, v prospech Mesta Zlaté Moravce 
ako kupujúceho. 
schvaľuje 

uzavretie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce, so sídlom 
Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, a podnikateľom Stanislav Orovnický 
VODOSTAV, s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
17685541, predmetom ktorej je prevod vlastníckych práv kjednotlivým stavebným 
objektom „S0-02 Komunikácie a chodníky" v celom rozsahu a „S0-11 Verejné 
osvetlenie" ktoré boli vybudované v rámci stavby „IBV Mlynský potok, Zlaté Moravce -
1. etapa" za kúpnu cenu celkovo vo výške 1,00 EURO, v prospech Mesta Zlaté Moravce 
ako kupujúceho. 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 15 (Holub, Ivanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, Husár, 

Esterková, Petrovič, Adamec, Klučiar, Madola, Balážová, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 1 (Vicianová) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

K bodu 50/ 
Vystúpenia občanov 

MVDr. Balážová - poprosila občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby sa prihlásili o slovo. 
Zároveň poprosila všetkých o rešpektovanie časového priestoru, ktorý bude poskytnutý 
v časovom rozsahu 5-tich minút tak, ako je schválené v rokovacom poriadku Mestského 
zastupiteľstva. 

Pani Jahnová - oboznámila všetkých prítomných o problémoch na Ďatelinisku - je 
potrebné preložiť zvončeky, hlavný vchod, dodržať stavebnú čiaru. Je potrebné v tejto 
časti mesta doriešiť parkovanie, nakoľko autá parkujú na chodníku. Na stretnutí 
poslancov mesta s občanmi kričali po nej dvaja rozzúrení muži a nikto neurobil poriadok. 

PhDr. Takáč, náčelník MsP a zároveň prednosta MsÚ - informoval prítomných, že 
musí reagovať na slová pani Jahnovej. Občania na stretnutí s poslancami sa vyjadrili, že 
pani Jahnová je jediná, kto je proti vybudovaniu trafostanice. Ostatní to uvítajú, lebo 
kolíše napätie v tejto mestskej časti. Nie je možné nikomu brániť sa, aby sa vyjadril. Ak 
bude mať nejaké problémy, je potrebné zavolať hliadku mestskej polície. 

Pán Michalec - poslal na Mestský úrad zámer, chce založiť vlastný futbalový klub. 
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Jedná sa o projekt. !Futbal nie je zisková vec, nežiada od mesta financie, len možnosť 
poskytnutia futbalového štadióna pre mladých. Má aj ponuky z obcí, kde by mu nielenže 
ponúkli ihrisko, ale aj finančnú podporu. 

JUDr. Dvonč - komunikoval s pánom Michalecom, ktorý potrebuje názor mesta 
Odpovedal mu, že je potrebné dať to do komisie. 

PhDr. Takáč, prednosta MsÚ - je potrebné riešiť to v komisii, poprosil o strpenie. 

PaedDr. Petrovič - žiadal bližšie špecifikovať, koľko hodín bude potrebných koľkokrát 
do týždňa, aby sa konkrétne vedelo, keď to pôjde do komisie. 

JUDr. Cimmermann - nečítal návrh, ale zaujímalo by ho, odkiaľ zoberie dorastencov, 
keď klub vzniká. 

Pán Michalec - chlapcov je dosť, čo chcú hrať futbal. Zaujímajú ho deviataci ZŠ 
a prváci na SŠ, ľudí zoženie. Bude to zastrešené, futbalový klub vzniká. Nevie, či prejdú 
šatne. Január je však hraničný termín, aby mohol nahlásiť na Slovenský futbalový zväz. 

PhDr. Takáč, prednosta MsÚ - oznámil pánovi Michalcovi, že bude prizvaný na 
komisiu, ktorá bude o tom rozhodovať. 

PaedDr. Husár - ihrisko hlavné je schválené - vyhovuje, má patričný audit, podobne aj 
vedľajšie. 

Ing. Švajčík - reaguje na pani Jahnovú. Čo sa týka parkovania, dostali informácie 
a zaoberali sa tým na komisii dopravy. Občania z Ďateliniska chcú parkovať ako sa má, 
v zmysle zákona. Mestská polícia bude dohliadať . 

K bodu 51/ 
Rôzne 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - poprosila poslancov, ak majú nejaký 
návrh do bodu Rôzne. 

Ing. Holub - informoval prítomných, že na začiatku roka sa dohodli o tom, že budú 
výjazdové mestské zastupiteľstvá v Chyzerovciach a v Prílepoch. V Chyzerovciach sa 
mestské zastupiteľstvo konalo, v Prílepoch malo byt' v septembri, bolo však zrušené. Na 
jeho požiadavku o tom, aby sa konalo dnešné mestské zastupiteľstvo v Prílepoch, dostali 
odpoveď, že technicky to nie je možné. Obdržali to ako nezávislí poslanci z klubu. 
Občania mali o to záujem, chceli klásť otázky poslancom. Chcel , aby všetci poslanci 
vedeli, v akom stave sú cesty v Prílepoch. Aby boli v obraze, keď sa budú predkladať 
návrhy na opravu ciest. Zároveň požiadal, aby najbližšie mestské zastupiteľstvo sa 
konalo v Prílepoch, na čo mu MVDr. Balážová odpovedala, že rešpektuje túto 
požiadavku. 

Mgr. Šíra - rozposlal štatút mesta všetkým poslancom, ktorý vypracoval - pracovnú 
verziu., nemá žiadnu spätnú odpoveď - pripomienku. Chcel by poprosiť, aby sa na to 
pozreli. Nakoľko by to chcel dať v januári do mestského zastupiteľstva, poprosil 
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o pripomienky, aby to bolo pripravené .. Zároveň podal poslanecký návrh - Predloženie 
PHSR - 4 body, ktoré treba zaktualizovať . V prílohe sú uvedené tie 4 body. 

MVDr. Balážová - dala hlasovať o návrhu uznesenia - aktualizácia PHSR, ktorý bol 
zároveň premietaný: 

Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na 
roky 2015-2025 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025 
schvaľuje 

aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia 

MVDr. Balážová spýtala sa, kto je: 
Za: 13 (Holub, lvanovičová, Šíra, Dvonč, Uhrinová, Cimmermann, 

Proti: O 
Zdržali sa: O 

Esterková, Petrovič, Adamec, Madola, Balážová, 
Švajčík, Paluška) 

Nehlasoval: 3 (Vicianová, Klučiar, Husár) 
Prezentovaní: 16(Adamec, Balážová, Cimmermann, Dvonč, Esterková, Holub, Husár, 

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

MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený návrh uznesenia bol poslancami 
Mestského zastupiteľstva schválený. 

JUDr. Cimmermann - poprosil kolegov - poslancov, aby si preštudovali do ďalšieho 
zastupiteľstva návrh, ktorý im zaslal v mene klubu nezávislých poslancov - materiály 
zásady informovanosti občanov, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa mestské periodikum 
využívalo pre spopularizovanie štatutára mesta, nech sa píše objektívne. 

K bodu 52/ 
Diskusia 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - otvorila diskusiu a dala slovo 
poslancovi PaedDr. Husárovi. 

PaedDr. Husár - informoval všetkých prítomných o tom, že 7. decembra 2015 bola 
vyhlásená výzva - o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu -
Kvalita životného prostredia - zníženie spotreby energie pri prevádzkovaní verejných 
budov. Minimálna žiadosť príspevku do projektu je 70.000, maximálna čiastka 2 milióny 
Eur. Prvé kolo uzávierokje- 15 .1.2016, druhé kolo je do 15.3.2016. Chcel sa spýtať, či je 
energetický audit na niektoré budovy, lebo to je podmienkou. 
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MVDr. Balážová - výzva sa neustále dopÍňa, ZŠ boli vyňaté. Je pripravená ZUŠ, 
materiály aj audit je pripravený, podobne budova kina. Základné školy boli vyňaté, sú 
tam administratívne budovy. Bolo to upravené, čo sa týka škôl. Začala sa riešiť budova 
Mestského úradu, ale stihlo by sa len zateplenie, okná a strecha, nakoľko termín je 
15.1.2016. Dala by sa spraviť projektová dokumentácia. Mesto sa chce zapojiť, ak by sa 
to časovo stihlo. Na ministerstve robia postupne usmernenia, spolupracuje mesto 
s agentúrou. Ak by sa mesto chcelo do výzvy zapojiť, bolo by potrebné ešte jedno 
zastupiteľstvo, aby bolo možné schváliť spoluúčasť. 

PaedDr. Husár - administratívne budovy, školy - zo dňa 17.12.2015, Je to 
najaktuálnejšia informácia . 

MVDr. Balážová - preverí to. Ak to bude aktuálne, bude potrebné ešte jedno mestské 
zastupiteľstvo, kde bude potrebné schváliť spoluúčasť. Zavolá tam. 

PaedDr. lvanovičová - spýtala sa, čo bude s projektovou dokumentáciou na daňový 
úrad, ktorá sa dala spraviť. Nemôže sa ísť do výzvy. Ako sa bude pokračovať s daňovým 
úradom? 

MVDr. Balážová - urobila sa strecha, projekt by sa musel prerobiť. Energetické 
zhodnotenie je iné, keď je strecha hotová Nemali by tam byt' nájomcovia, toto je 
problém. Musia to byt' verejné budovy, nesmie sa to potom 5 rokov predať, ale ani 
prenajímať. Inak by sa musel nenávratný finančný prostriedok vrátiť. Toto je problém. 
Podmienky sa priebežne dopÍňajú. 

PaedDr. Ivanovičová - navrhuje zamerať sa na materské školy, ktoré sú staré. Je 
potrebné robiť projekty na tieto školy. 

MVDr. Balážová - poďakovala za návrh. 

RNDr. Paluška - poukázal na blížiace sa sviatky. Ľudia nakupujú petardy, delobuchy. 
Jedná sa pritom o občanov, žijúcich zo sociálnych dávok. Nerozumie, odkiaľ na to berú 
financie. Žiada mestskú políciu, nech zvýši ostražitosť. Pyrotechniku pravdepodobne 
predávajú aj deťom, je potrebné to prezistiť. V Chyzerovciach hádžu maloleté deti 
petardy ľuďom pod nohy. Zároveň by sa chcel vyjadriť k článku, keď bol jeden občan 
nespokojný, ktorý bol uverejnený, čo sa týka prebiehajúcej stavby kanalizácie. Občania 
v Chyzerovciach sú radi, že kanalizácia sa robí a pracuje sa tak, ako sa má. Neustále 
čistia cestu. Nesúhlasí s pisateľom článku, pretože pokiaľ sa robí s blatom, nedá sa to 
inak riešiť, cesta v tomto prípade nemôže byt' úplne čistá. Jedná sa o Palárikovu ulicu. 

PhDr. Takáč - čo sa týka pyrotechniky, pracovníci mestskej polície zvýšia kontrolu. 

Mgr. Šíra - informoval sa, v akom stave je VZN o používaní pyrotechniky na území 
mesta, požiadal vedenie mesta, nech pripraví VZN. Má tiež informácie od obyvateľov 
mesta, že hlavne ľudia zo sociálne slabších skupín hádžu petardy ľuďom pod nohy. Je 
potrebné striktne vymedziť, kedy používať pyrotechniku. Ďalej by sa chcel informovať, 
ako bude mesto pokračovať, čo sa týka Viničnej, keď bola vyhlásená verejná obchodná 
súťaž.. Exprimátorka Ostrihoňová zmenila nejaké podmienky prenájmu, chcela 
zabezpečiť vyšší príjem. Informoval sa, či ide mesto vyrokovať zámenu pozemkov, alebo 
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čo ide mesto robiť. , či má o Viničnú záujem? Chce vedieť, čo bude s tým objektom. 

MVDr. Balážová - VZN, čo sa týka pyrotechniky preverí. Viničná - pán Ing. Šišmiš 
požadoval nejaké veci. Celú problematiku rieši Ing. Kmeť - spojí sa s Ing. Šišmišom, 
zároveň sa riešia pozemky s Ing. Smatanom, kde sa rieši zámena pozemkov - celé to 
bude riešiť komisia, ale zZačalo sa to riešiť. 

JUDr. Cimmermann - zaujímal sa o zmluvu o spolupráci o zbere komunálneho odpadu 
zo dňa 12.11.2015 (dočasná skládka na Továrenskej ulici) - chce vedieť, o čo tam ide, na 
čo mu právnik mesta, JUDr. Páleníková odpovedala, že sa momentálne nevie k tomuto 
vyjadriť, musela by vidieť zmluvu. Pozrie sa na to. 

PhDr. Takáč - v zmysle nového zákona o odpadoch podnikatelia musia mať takéto 
zmluvy s mestom, sú to súčasní podnikatelia - všetky zberné suroviny musia mať takéto 
zmluvy podpísané - sú to všetko existujúce prevádzky, nie nové. 

PaedDr. Husár - ohľadom pyrotechniky asi v roku 2012 bolo VZN, museli ho zrušiť, 
nakoľko bolo napadnuté prokurátorom. 

PhDr. Takáč - pozrú sa na to. Je tam novelizácia zákona, dá sa to eliminovať na územie 
mesta. Nachystá sa nové VZN. 

Ing. Švajčík - z MsKŠ mu bol zaslaný kompletný materiál, čo sa týka mestského 
kúpaliska. Sú tam návrhy riešení, správa o činnosti - materiál by bolo vhodné zaslať do 
príslušnej komisie, aby sa poslanci s týmto materiálom oboznámili a zaujali stanovisko. 
Dlhší čas sa spomína parkovanie v areáli parku Janka Kráľa. Nie je jasné, či je to park 
alebo parkovisko. Vozidlá tam chodia nadmieru, bolo by potrebné sa nad týmto 
zamyslieť. 

Pani Holubová - parkujú tam len pracovníci MsKŠ a múzea. Niekedy sa stane, že tam 
parkujú aj občania. Časť brány sa opravuje, rieši sa to. Je však problém s parkovaním na 
boku budovy. 

Ing. Švajčík - cení si, že to riešia, on osobne však v Nitre platí za parkovanie, keď ide do 
práce. 

PaedDr. lvanovičová - zaujíma ju, ako pokračuje parkovisko na Bernolákovej ulici 
a Sládkovičovej ulici. Mesto dostalo finančné prostriedky na parkovacie plochy, ktoré 
bolo možné použiť na Bernolákovu a Sládkovičovu. Sú nepostačujúce odstavné plochy, 
je možné to dofinancovať z úradu vlády alebo z našich finančných prostriedkov. Zaujíma 
ju, kedy sa dokončí Sládkovičova ulica. 

PhDr. Marián Takáč, prednosta MsÚ - parkovisko na Sládkovičovej ulici bude hotové 
do pondelka. O bližšie informácie k Bernolákovej ulici (bolo to riešené v dopravnej 
komisii), poprosil pána Hudáka, nakoľko má momentálne na starosti stavebné oddelenie. 

Pán Hudák - po obhliadke s projektantom by Bernolákova ulica predstavovala 40.000 
Ue potrebné vybudovať celé podložie, prívody vody, kanalizácie) . V zmysle príslušných 
STN však za budovami nemôžu parkovať autá. K ulici Palárikovej ( informácia 
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od poslanca RNDr. Palušku ) - článok tiež čítal, bolo tam doplnené dopravné značenie -
cesta 1/65 obojstranne DZ „P6" križovatka s vedľajšou cestou v smere na Nitru, kvôli 
bezpečnosti obyvateľov. 

PaedDr. lvanovičová - keď boli na parkovanie sľúbené finančné prostriedky, bolo by 
možné aspoň časť spraviť a dofinancovať. 

Ing. Švajčík - nevidel ani jeden dokument, kde tie finančné prostriedky majú ísť. Je to 
určené na rekonštrukciu už existujúcich parkovacích miest. Bolo by vhodné riešiť 
parkovisko pred poštou. Nech aj občania vidia, že ak sa bude spoplatňovať parkovisko, 
nech sa aj niečo robí. Pred okresným úradom je potrebné skultúrniť parkovanie. To sa 
splnilo. Bernolákova ulica je tiež v katastrofálnom stave. 

K bodu 53/ 
Interpelácie poslancov 

Mgr. Šíra - interpeluje riaditeľku Technických služieb, nakoľko mal stretnutia 
s občanmi dole zo sídliska a nefunguje tam rozhlas. Chce ísť podľa vzoru RNDr. 
Palušku, ktorý toľko interpeloval, až rozhlas funguje. Prosí o písomnú odpoveď. Chcel 
by sa spýtať, v čom spočíva problém, čo je potrebné spraviť, vrátane odpovede, či sa 
v rozpočte nájdu financie na opravu alebo budú potrebné sólo zdroje od mesta na tento 
účel. 

Pán Benček - zlyháva to v komunikácii, lebo drôty idú nad pozkom učilišťa, kde sú 
stromy. Bude potrebný nový rozvod + upraviť stromy - opíliť, aby nepoškodzovali 
vedenie. Nie je to pozemok mesta, ale VÚC. 

Mgr. Segíňová - finančné prostriedky problém nebudú. 

PaedDr. Husár - jedná sa o pozemok VÚC. Mesto Zlaté Moravce vyzve v zmysle 
platného VZN a dorieši sa to. Bol už obhliadnuť situáciu pracovník záhradníckych 
služieb. Snažia sa to riešiť už vyše roka komplexne. Jedná sa, či to bude na náklady 
VÚC - čaká sa na vyjadrenie VÚC, oni musia dať na to súhlas. Opílenie sa spraví 
v spolupráci s Technickými službami. Koná sa v tejto veci. Verí, že riešenie sa nájde. 

JUDr. Cimmermann - interpeluje pána prednostu ohľadne informácie, či internet pri 
mestskej fontáne a soche partizána funguje. Tiež pani právnička možno bude vedieť, či sú 
platné zmluvy. 

PhDr. Takáč, prednosta MsÚ - preverí, nevie ihneď odpovedať, zistí. 

JUDr. Páleníková, právnik MsÚ -pozrie zmluvy. 

JUDr. Cimmermann - dostal informácie, že boli vyplácané odmeny vedúcim 
zamestnancom MsÚ. Nemyslí si, že je to celkom správne, keďže sa zvyšovali dane 
občanom a podnikom sa znižovali financie. Prosí o informáciu o výške odmien. 

PhDr. Takáč, prednosta Ms Ú - informácia bude zaslaná písomne, spracováva sa to. 
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Zároveň chcel zareagovať k tomu stretnutiu poslancov, ktoré bolo. Mal požiadavku od 
spoločností, ktoré chcú dávať do zeme optické káble. Je potrebné porozmýšľať, aby 
verejný rozhlas sa uberal takouto cestou, nakoľko sa do budúcna plánuje dať káble do 
zeme, čiže rozhlas možno za chvíľu nebude. 

Ing. Adamec - interpeluje riaditeľku Technických služieb, nakoľko viacerí občania sa 
sťažujú na neporiadok v časti horného kostola - Štúrova ulica. Sú tam kopy lístia, konáre, 
ktoré sú opílené zo stromov už 2 -3 týždne. Prosí, aby bol zabezpečený odvoz tohto 
odpadu. Zároveň ho zaujíma, ako sa nakladá s biologickým odpadom, či sa využíva. 

Mgr. Segíňová - odpovedala, že sa kompostuje. 

RNDr. Paluška - interpeluje náčelníka Mestskej polície v súvislosti s parkovaním áut 
v areáli parku Janka Kráľa. Nie je spokojný s odpoveďou pani Ho lubovej, nakoľko je tam 
zákaz vjazdu, to znamená, že by tam nemali parkovať ani zamestnanci MsKŠ. Zaujíma 
ho, koľko pokút sa vybralo, čo sa pre to robí, aby tam autá neparkovali, aká výnimka bola 
daná autám, ktoré tam parkujú. Druhá otázka je na Mgr. Segíňovú - keďže nie sú 
financie, ponúkol verejnoprospešných pracovníkov, aby pomohli vyhrabať lístie a dať ho 
do vriec. Dnes tiež potreboval v súrnej veci kontaktovať pracovníka Záhradníckych 
služieb, ktorý má tieto veci na starosti, ale zrušil ho a ďalej späť ho nekontaktoval. 
Viazne komunikácia., na čo mu Mgr. Segíňová odpovedala, nech zavolá ju. 

PaedDr. lvanovičová - v súvislosti s internetom ju zaujíma, či sa tabuľa, čo vyzerá ako 
UFO nemôže demontovať, nakoľko je to v centre a nie je to pekné. Tiež čo sa týka 
rozhlasu, bolo schválené, že nebudú káble, rozhlas pomaly v meste zanikne a do každej 
domácnosti pôjdu Tekovské noviny. Neobnovovala by rozhlas, nakoľko to bude stáť 
veľké peniaze, vo väčších mestách rozhlas nefunguje. 

PaedDr. Husár - optické káble a vysokorýchlostný internet - malo sa to zrealizovať 
v roku 2012. Projekt zlyhal. Mali byť na to napojené aj školy. 

PaedDr. lvanovičová - keď sa nedajú peniaze na rozhlas, je potrebné tieto financie 
investovať do lavičiek v meste, nakoľko sú v zlom stave, nemala by to byt' náročná 
položka. 

JUDr. Cimmermann - interpeluje pána prednostu, kto bude zastrešovať sociálne slabé 
rodiny, keď bola zrušená terénna sociálna práca. 

PhDr. Takáč, prednosta MsÚ - nebola zrušená terénna sociálna práce, skončil len jeden 
projekt. Nie je to správna informácia. Jedna zamestnankyňa tam zostala do konca 7. 
mesiaca 2016. Poprosil o bližšie informácie Ing. Šutkovú. 

Ing. Šutková - končil projekt v riadnom termíne. Na základe výzvy Implementačnej 
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa prihlási mesto Zlaté Moravce do 
projektu , len je potrebné počkať do januára. 
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K bodu 54/ 
Schválenie uznesenia 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - požiadala predsedu návrhovej komisie, 
aby podala stanovisko k prijatým uzneseniam z dnešného rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 

PaedDr. Petrovič - uviedol, že ako predseda návrhovej komisie konštatuje, že počas 
rokovania na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 17.12.2015, poslanci 
hlasovali o uzneseniach, ktoré boli premietané a schvaľované podľa platného 
rokovacieho poriadku. 44 uznesení bolo prijatých a schválených. 

Schválené uznesenia: 

Uznesenie č. 226/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Určenie zapisovateľky 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Ingrid Streďánska bola určená za zapisovateľku zápisnice na 12. zasadnutí MZ 
konanom dňa 17.12.2015 
V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 227 /2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Určenie overovateľov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca JUDr. Pavla Dvonča a p. poslanca JUDr. Michala 
Cimmermanna 
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Uznesenie č. 228/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o 1 í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča 
za členov: p. poslanca Ing. Mareka Holuba ap. poslanca PaedDr. Dušana Husára 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 229/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
program zasadnutia 12. MZ 
schvaľuje 
program zasadnutia 12. MZ s nasledujúcimi zmenami: 

Návrh p. poslanca Mgr. Romana Šíru na zaradenie pôvodných bodov program: 
Bod. č.28 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu Zlaté Moravce (mat. č.20-12MZ-2015) ako bod 1 O 
Bod. č. 29 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce (mat. č.21-12MZ-2015) ako bod 11 
Bod. č. 30 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-12MZ-2015) ako bod 12 

Návrh p. poslankyne PaedDr. Klaudii Ivanovičovej na zaradenie bodu programu : 
„ Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriadovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 a na 
zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č.22 " ako bod 22 

Návrh p. poslankyne Mgr. Denisy Uhrinovej na zaradenie bodu programu : „ 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 117/2015 a návrh na zriadenie Komisie na rokovanie s 
potencionálnymi strategickými investormi do Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc„ Zlaté Moravce " ako bod 13 

Návrh p. poslanca Ing. Jána Adamca na zaradenie pôvodného bodu program č.13 
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: „ Návrh VZN mesta č .... 120 15 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce " ako bod 14 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 230/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a 
športu Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 

36911990 Zb. o obecnom zriadení v mení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa 
príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, so sídlom 
Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, Simonu Holubovú s účinnosťou od 18. 12. 
2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. l) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Simonu 
Holubovú za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté 
Moravce, so sídlom Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, s účinnosťou od 18. 12. 
2015. 
V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 231/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik, so sídlom Ul. Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa 
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom Ul. 
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Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, Mgr. Petra Sendlaia s účinnosťou od 18. 12. 
2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora rriesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Petra 
Sendlaia za riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, 
so sídlom Ul. Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, s účinnosťou od 18. 12. 2015 . 
V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 232/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté 
Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenovať za riaditeľa 
príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 
59, 953 01 Zlaté Moravce, Mgr. Barboru Segíňovú s účinnosťou od 18. 12. 2015. 
vymenúva 
na základe návrhu zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podľa § 11 ods. 4 písm. 1) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Barboru 
Segíňovú za riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, 
so sídlom Bernolákova 59, Zlaté Moravce s účinnosťou od 18. 12. 2015. 
V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 233/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5/2015 o 
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na 
území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 5/2015 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Zlaté Moravce 
uznáša sa 
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na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 5/2015 o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté 
Moravce v zmysle pozmeňujúceho návrhu. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 2342015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov 
s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a 
podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018 
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 
rok 2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017-2018 
c) návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta 
berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 
rok 2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017-2018 
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na 
roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov 
na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 40.000 eur na úhradu splátok istín z 
bankových úverov 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 235/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce k 31.12.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 

Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté 
Moravce a to ku dňu 31.12.2015 bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti 
prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, 

b) Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, 

c) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky ajej odpísanie z účtovníctva 
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: 
Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343, v celkovej výške 20 377,69 
eur voči Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, 
so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce vzniknutej v období rokov 2000 -
2001 z titulu neuhradenia faktúr za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do budovy 
SOV na Duklianskej ul. č IA a lB v Zlatých Moravciach, 

d) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovníctva 
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587168 voči Záhradníckym službám 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 
01 Zlaté Moravce v celkovej výške 3 369,74 eur, z toho pohľadávka vo výške 800,46 
eur vzniknutá v r. 2015 z titulu neuhradenia faktúry za odpredaj tovaru zo zrušeného 
kvetinárstva a pohľadávka vo výške 2 569,28 eur vzniknutá v období rokov 2006 -
2012 z titulu neuhradenia poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, 

e) návrh na vyradenie diela „Cintorín Zlaté Moravce" v stupni štúdia, evidovaného v m. 
p. Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na účte 042 Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku ako zmarenej investície od roku 201 O. 

zrušuje 
príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, 
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 tak, že 
táto príspevková organizácia sa zrušuje dňom 31.12.2015 bez právneho nástupcu, pričom 
všetok majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich povahy vyplýva, že sa vzťahujú na 
zrušovanú príspevkovú organizáciu, všetky pohľadávky a záväzky, prejdú dňom jej 
zrušenia na zriaďovateľa Mesto Zlaté Moravce 
schvaľuje 

a) Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, 

b) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok ajej odpísanie z účtovníctva príspevkovej 
organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 
01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343, v celkovej výške 20 377,69 eur voči 
Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so 
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sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce vzniknutej v období rokov 2000 -
2001 z titulu neuhradenia faktúr za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do budovy 
SOV na Duklianskej ul. č IA a IB v Zlatých Moravciach, 

c) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky ajej odpísanie z účtovníctva príspevkovej 
organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 
01 Zlaté Moravce, IČO: 587168 voči Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce 
v celkovej výške 3 369,74 eur, z toho pohľadávka vo výške 800,46 eur vzniknutá vr. 
2015 z titulu neuhradenia faktúry za odpredaj tovaru zo zrušeného kvetinárstva 
a pohľadávka vo výške 2 569,28 eur vzniknutá v období rokov 2006 - 2012 z titulu 
neuhradenia poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, 

d) vyradenie diela „Cintorín Zlaté Moravce" v stupni štúdia, evidovaného v m. p. 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce na účte 042 Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku od roku 201 O v hodnote 3 OOO Eur ako zmarenej investície. 

odníma 
s účinnosťou k 31.12.2015 zo správy príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 O 1 Zlaté 
Moravce, IČO : 31410529 všetok majetok v rozsahu vykonanej inventarizácie 
k 31.12.2015 z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Zlaté Moravce v platnom znení 

zveruje 
s účinnosťou od 1.1.2016 do správy mestskej príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
nasledovný majetok mesta: 

Účet 013 - Softvér 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Softvér W inCITY cintorín 16 468,86 16 468,86 -

Účtovníctvo 744,87 744,87 -

Spolu účet 013 17 213,73 17 213,73 -

Účet 032 - Umelecké diela a zbierky 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Božské srdce Ježišovo (socha) 6 270,80 - 6 270,80 
Spolu účet 023 6 270,80 6 270,80 

Účet 021- Stavby 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Oplotenie LIPI PARK 7 634,60 6 025,11 1609,49 
Dom smútku Prílepy 14 960,70 12 810,86 2149,84 
Stará márnica Zlaté Moravce 434,51 375,88 58,63 
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Dom smútku Zlaté Moravce 8 936,93 7 476,31 1460,62 

Dom smútku Chyzerovce 17185,51 12 000,18 5185,33 
Ohrada cintorín Zlaté Moravce 5 876,65 4 402,53 1474,12 

Okná, dvere - zvonica 2 582,62 1920,23 662,39 

Dlažba cin. Zlaté Moravce 331,21 250,40 80,81 

Chodníky Chyzerovce 259,18 188,08 71,10 

Prístrešok Dom smútku Zlaté Moravce 10 230,37 7151,39 3 078,98 

Budova Pohrebníctva Zlaté Moravce 39 832,70 27 844,89 11987,81 

Mauzóleum Migazzi 8 668,59 4 337,21 4 331,38 

Garáže, sklady 9 701,52 5 961,43 3 740,09 

Skleník 6 935,37 6 396,87 538,50 
Skleník - železná konštrukcia 26 009,99 26 009,99 -
Chladiaci box 3129,85 3129,85 -

Spolu účet 021 162 710,30 126 281,21 36 429,09 

Účet 022 -Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Žací stroj AJ24HP 3 598,80 2 699,76 899,04 

Kosačka Starjet AJ 102/22H 2 402,00 1 785,80 616,20 
Kosa BOR 1179,61 1179,61 -
Kosačka BOR 828,52 828,52 -
Mraziaci pult ZI. Moravce 1042,29 1042,29 -

Mraziaci pult Prílepy 1072,16 1072,16 -
Mraziaci pult Prílepy 1072,16 1072,16 -
Mraziaci pult Chyzerovce 1072,16 1072,16 -

Súprava svietidiel Zlaté Moravce 1455,89 1455,89 -

Chladiaci katafalk Zlaté Moravce 1889,07 1889,07 -
Chladiaci katafalk Zlaté Moravce 2 045,61 2 045,61 -
Ozvučenie Chyzerovce 724,76 724,76 -

Bunka drevená 2 286,40 2 286,40 -

Chladiaca vitrína 2 652,19 2 652,19 -
Katafalk 3 269,60 3 269,60 -
Ozvučenie ZI. Moravce 4 526,42 4 526,42 -

Mikrofón s reprod. 1865,38 1865,38 -
Detská hojdačka veľká 3 800,70 3 800,70 -

Detská hojdačka veľká 3 784,11 3 784,11 -
Detská hojdačka veľká 3 784,11 3 784,11 -
Kosa bub. OTAVA PERLA 780,75 780,75 -

Detské ihrisko pri kláštore 1187,35 1187,35 -

Osvetlenie cintorína zl. Mor. 1114,00 1114,00 -

Signal. zar. cintorína ZI. Moravce 1097,39 1097,39 -

Detské ihrisko Tekovská 1 033,33 1033,33 -
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Basketbal. Ihrisko 1656,38 1656,38 -

Detské ihrisko MINIMARS 3 651,33 3 651,33 -
Detské ihrisko Hviezdoslavova ul. 3122,05 3122,05 -

Kosa bubnová OTAVA 1014,07 1014,07 -

Detské ihrisko ALADIN XA 202 6 703,28 6 703,28 -

Detské ihrisko ALADIN XA 202 6 691,55 6 691,55 -
Píla krovinorez 995,49 995,49 -

Preliezačka so šmykľavkou 826,53 826,53 -
Prelíezka so šmykľavkou 826,53 826,53 -

Voliéra pre psa 20 913,89 20 913,89 -
Registračná pokladňa 381,07 381,07 -

Vencovač 863,94 863,94 -

Sušiareň 1218,22 1218,22 -

Kotol 1 743,68 1 743,68 -

Bunka Modet 1 769,24 1 769,24 -

Bunka 2 ks 1827,52 1827,52 -

Bunka 4 ks 2 820,42 2 820,42 -
Kotol č . 2 13 788,49 11099,00 2 689,49 

Kotol 14 218,71 11173,50 3 045,21 

PC HYUNDAI +tlači areň HPPL 1015 908,68 908,68 -

PC HYUNDAI +tlačiareň HP 1010 1020,67 1020,67 -
PC LIBRA4400 +tlačiareň Kyoceo 1243,81 1243,81 -
Kopírka MINOLTA s prísl. 1347,50 1347,50 -

Fax VF Sl 388,37 388,37 -

Registračná pokladňa 315,08 315,08 -
Spolu účet 022 139 821,26 132 571,32 7 249,94 

Účet 023 - Dopravné prostriedky 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 

Multikára cisterna 1035,65 1035,65 -

VARI kosačka 806,81 806,81 -
Žací stroj MT8 2 350,36 2 350,36 -

Krovinorez STIHL FS 400 765,62 765,62 -

Žací stroj STARJET 3 829,85 3 829,85 -
Mot. voz. VW TRANSPOR. ZM691AS 10 809,87 10 809,87 -

Multikára 4136,36 4136,36 -
Škoda 1203 COM - ZM 349AE 1394,05 1394,05 -

Spolu účet 023 25 128,57 25128,57 -

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2015 
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Tabuľa UPI PARK 

Smerové tabule Z.M. 3 ks 

Kríž zvonítko Z.M. 

Informačná tabuľa MIGAZI 

Kovový kríž 

GOLGOTA 

Spolu účet 028 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 236/2015 

1427,34 

1646,42 

1892,05 

1623,18 

331,94 

1636,46 

8 557,39 

1427,34 

1646,42 

1892,05 

1623,18 

331,94 

1636,46 

8 557,39 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-
2025 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-
2025 
schvaľuje 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2025. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.1 2.2015 

Uznesenie č. 237 /2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokova l o 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté 

84 

-
-
-

-

-

-
-



Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2016 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 238/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na 
úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 239/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2016 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 240/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
berie na vedomie 
Viacročný rozpočet príspevkovej organizácie na roky 2017 a 2018 
schvaľuje 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2016 
b) Finančný rozpočet príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov na úrovni kategórie 
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 241/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 
a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č.22 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacrn 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 22 
schvaľuje 

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú orgamzacrn Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 v celkovej 
výške 24.500 eur, z toho vo výške 20.500 eur s účelovým určením na úhradu 
sociálneho poistného za mesiac október 2015 a vo výške 4.000 eur s účelovým 
určením na úhradu mimoriadnej splátky dlžnej sumy za lieky a špeciálny zdravotnícky 
materiál po lehote splatnosti 

b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 22 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 
a) Zák. č. 5 83/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

Rozpočet 

na rok2015 
Bežné príjmy 6 739 197 € 

Kapitálové príjmy 43 OOO€ 

Finančné operácie príjmové 82 126 € 

Bežné výdavky 

Bežné výdavk - rozpočt.org. 1 948 752 € 

Kapitálové výdavky 68 290 € 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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21 zmena rozpočtu N vrh na 22 zmenu 22. zmena rozpočtu 
narok2015 roz očtu na rok 2015 narok2015 

6 903 423 € 0€ 6 903 423 € 
59 OOO€ 0€ 59 OOO€ 

229 127€ 0€ 229 127€ 

21 zmena rozpočtu 1 Návrh na 22. zmenu 22 zmena rozpočtu 
narok 2015 roz očtu a rok 2015 naro 2 15 

4 868 356 € 0€ 4 868 356 € 
2 018 652 € 0€ 2 018 652 € 

198 542 € 0€ 198 542 € 
106 OOO€ 0€ 106 OOO€ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 242/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola v Zlatých 
Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu 
Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola v Zlatých 
Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu 
Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 
schvaľuje 

a) zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu Základnú umeleckú 
školu v Zlatých Moravciach v Rozpočte Mesta na rok 2015 nasledovne: 
bežný transfer rozpočtovej organizácii na: 
• kategória 61 O - na mzdy vo výške 207 .965 eur 
• kategória 620 - na odvody vo výške 72.635 eur 

kategória 630 - na tovary a služby vo výške 14.900 eur. 
b) zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta Základná umelecká škola v 
Zlatých Moravciach na rok 2015 rozpočtovým opatrením, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 243/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č.20 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20 
schvaľuje 

zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 20 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) Zák. č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
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Rozpočet 19. zmena rozpočtu Návrh na 20. zmenu 20. zmena rozpočtu 
narok2015 narok2015 rozoočtu na rok 2015 narok2015 

Bežné príjmy 6 739 197 € 6 887 595 € 0€ 6 887 595 € 

Kapitálové príjmy 43 OOO€ 56 OOO€ +3 OOO€ 59 OOO€ 

Finančné operácie príjmové 82 126 € 229 127 € 0€ 229 127 € 
-~-;-;-;:::::- -:--;=-;;=-=---;-- ~~....,.~~ _ „,,, ,.- - _:' -- - ?- <1- ::~~lf~-frj!J/-'<~P--- ' -- ,- - -• ,, ._ - - · ' • j 

~ ~.S- - ~#":~ ..... "'.:: „ - .::: „ : .... ~k~ ::~~~ ~---:.. ~d „ -~Ä .::.._:_ -~ ·- - - -- .....:._ -- -- ~ _ __._ - - ~ 

Rozpočet 19 zmena rozpočtu Návrh na 20 zmenu 20. zmena rozpočtu 
narok2015 narok2015 rozoočtu na rok 2015 narok2015 

Bežné výdavky 4 741 281 € 4 849 528 € +3 OOO€ 4 852 528 € 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1 948 752 € 2 018 652 € 0€ 2 018 652 € 

Kapitálové výdavky 68 290 € 198 542 € 0€ 198 542 € 
Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 106 OOO€ 0€ 106 OOO€ 
~\-;-~·-- ~~....,.,.~--<' ~ · -.-: --~ :,~- '.;r·;;:~·--- -;~-.-.-- ' -::::;------ - ---;-~ 

.-.~ ~-{1\{~·-i.e- : - ~b.:--~°': { .;l~:;J -~-- „~~· -..:,;i_.-~:-~ _:_ __ ~ ___ -~ 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 244/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 a na zmenu 
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č.21 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
a) návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 
b) návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 21 
schvaľuje 

a) zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 

b) zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 21 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 
a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

Rozpočet 20 zmena rozpočtu Ná rh na 21. zmenu 21 . zmena rozpočtu 
narok2015 na rok 2015 roznočtu na rok 2015 narok2015 

Bežné príjmy 6 739 197 € 6 887 595 € +15 828 € 6 903 423 € 
Kapitálové príjmy 43 OOO€ 59 OOO€ 0€ 59 OOO€ 
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hna21 zmenu 
roz očtu na rok 2015 

21 zmena rozpočtu 
narok2015 

Bežné výdavky 

Bežné výdavky - rozpočt.org. 1 948 752 € 

Kapitálové výdavky 68 290 € 

Finančné operácie výdavkové 106 OOO€ 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 245/2015 

+15 828 € 

2 018 652 € o€ 

198 542 € o€ 

106 OOO€ O€ 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

4 868 356 € 

2 018 652 € 

198 542 € 

106 OOO€ 

Zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o., 
Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy príspevkovej orgamzac1e 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od 01. 01. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č . 1, Zlaté Moravce, IČO : 42208033 
nasledovný hnuteľný majetok mesta: 
Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach s: 

obstarávacou cenou 94 100,00 Eur 
62 100,00 Eur z toho: vlastné zdroje 

dotácia Audiovizuálny fond 
oprávkami k 31. 12. 2015 

z toho: vlastné zdroje 
dotácia Audiovizuálny fond 

zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 
z toho: vlastné zdroje 

dotácia Audiovizuálny fond 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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32 000,00 Eur 
5 883,00 Eur 

3 882,40 Eur 
2 000,60 Eur 

88217,00Eur 
58217,60Eur 
29 999,40 Eur 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 246/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 
zveruje 
d9 správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce, 
ICO: 587168, nasledovný majetok mesta na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01. 01. 
2016: 
Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 s: 

obstarávacou cenou 3 000,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 378,00 eur 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 2 622,00 eur 

Traktor kosiaci Starjet UJ 102-24 P2 24Hp s príslušenstvom (radlica zhrňovacia 100 cm 
STARJET, metla zametacia ZKKllO STARJET, reťaze snehové 20-10-8 STARJET, 
záves Acko na radlicu STARJET, záves predný univerzálny STARJET) s: 

obstarávacou cenou 4 998,00 eur, 
oprávkami k 31. 12. 2015 vo výške 618,00 eur, 
zostatkovou cenou k 31. 12. 2015 vo výške 4 380,00 eur. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 247/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, 
p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, 
p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 
organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na rok 2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a 
športu, p.o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015, ktorá tvorí 
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prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 248/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 
2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 
2/2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 249/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti v príspevkovej 
organizácií Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce ku 
10.12.2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti v príspevkovej 
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce ku 
10.12.2015 
schvaľuje 

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti z účtovníctva v príspevkovej 
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organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce vedené 
voči dlžníkom nasledovne: 
a) Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n. o. vo výške 4.684,22 eur 
IČO 31908951, Cintorínska 20, 968 O 1 Nová Baňa 
Právna forma - nezisková organizácia 
Správca konkurznej podstaty - Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. 
dodávateľ krvi a krvných výrobkov 
v konkurze 
b) Daneco, s.r.o. vo výške 1.925,32 eur 
IČO 36284 734, Dlhá 11 O, 951 71 Sľažany 
Právna forma - spoločnosť s ručením obmedzeným 
Dátum zrušenia - 3 1.1O.2013 
poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 
zrušená 
c) Európska zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 1.284,64 eur 
IČO 35954175, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
Právna forma - akciová spoločnosť 
povinné sociálne zabezpečenie 
v likvidácií 
V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 250/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej orgamzac1e Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
schvaľuje 

zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 25112015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12.zasadnutí MZ konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením 
schvaľuje 

a) zmenu Rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015, ktorá 
tvorí prílohu k uzneseniu 
b) zmenu Finančného rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením, ktorá tvorí prílohu 
k uzneseniu 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 252/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej ulici v 
Zlatých Moravciach pod stavbami spoločnosti AL TIZ s.r.o., z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
pozemku parcely KN registra „C" číslo 2536/1 o výmere 375 m2 nachádzajúcu sa pod 
stavbou súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa (slobodárňou bývalého podniku Calex 
na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach) a časť pozemku o výmere 18 m2 z parcely 
KN registra „C" číslo 2537/57 pozemok pod jestvujúcimi schodmi na bočnej strane tej 
istej budovy vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 5417 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce (zmena parcely z 253711 na 2537/57 po odčlenení 
pozemku pod KBV „Štvorlístok") 
D pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom -
konateľom spoločnosti, sídlo: Kalinčiakova 980/16, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 711 
708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: Sro z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
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znení neskorších predpisov 
na dobu 15 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2030 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 398,52 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú pod 
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul. 
v Zlatých Moravciach. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce pozemku parcely KN registra „C" číslo 253611 o výmere 375 m2 
nachádzajúcu sa pod stavbou súpisné číslo 980 vo vlastníctve žiadateľa (slobodárňou 
bývalého podniku Calex na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach) a časť pozemku o 
výmere 18 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2537 /57 pozemok pod jestvujúcimi 
schodmi na bočnej strane tej istej budovy vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Zlaté Moravce 
zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (zmena parcely z 253711 na 
2537/57 po odčlenení pozemku pod KBV „Štvorlístok") 
O pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom -
konateľom spoločnosti , sídlo: Kalinčiakova 980/16, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 711 
708, OS zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: Sro 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 15 rokov od O 1. O 1.2016 do 31.12.2030 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 398,52 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú pod 
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul. 
v Zlatých Moravciach. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 253/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bemolákovej v 
Zlatých Moravciach pod stánkom pána Bali Blakčoriho, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 O m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 678 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Zlaté Moravce na Bemolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce 
O pre vlastníka: Bali Blakčori , 

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 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 152,12 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 1 O m2 z 
parcely KN registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 
678 m2 /na ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Bernolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce 
O pre vlastníka: Bali Blakčori, 

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 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno l) vo výške 152, 12 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bernolákovej ul. v Zlatých Moravciach 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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Uznesenie č. 254/2015 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17. 12. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nám. A. Hlinku v Zlatých 
Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Juraja Miklera, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 13 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5602, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 7 323 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Zlaté Moravce na Námestí Andreja Hlinku zapísanej v L V č . 5417 v celosti na Mesto 
Zlaté Moravce 
D pre podnikateľa: Ing. Juraj Mikler, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri 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 
na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 197,76 €/rok„ 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých 
Moravciach 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 13 m2 z 
parcely KN registra „E" číslo 5602, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 7 
323 m2 /na ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Námestí Andreja Hlinku zapísanej v LV č. 5417 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce 
D pre podnikateľa: Ing. Juraj Mikler, miesto podnikania: Nám. A. Hlinku 30, 953 O 1 
Zlaté Moravce, IČO: 33 401 799, vedeného v Živnostenskom registri 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 
na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 197, 7 6 €/rok„ 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých 
Moravciach 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
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zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 255/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17. 12. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bemolákovej v 
Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 11,2 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 15 678 m2 /na 
ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Zlaté Moravce na Bemolákovej ul. zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce 
O pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri 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 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č . 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 170,36 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bemolákovej ul. v Zlatých Moravciach. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 11,2 m2 
z parcely KN registra „E" číslo 5601, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 
15 678 m2 /na ktorom sa nachádza predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Bemolákovej ul. zapísanej v LV č. 5417 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce 
O pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ Nitra pod č. 
407-3543 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na dobu 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno 1) vo výške 170,36 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa na Bemolákovej ul. v Zlatých Moravciach. 

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 256/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17. 12. 2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Sama Chalúpku v 
Zlatých Moravciach pod letnou záhradou podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 123 m2 parcely KN 
registra „C" číslo 1513, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 782 m2, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Ul. Sama Chalúpku zapísanej v L V č. 3453 v celosti na 
Mesto Zlaté Moravce 
D pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri 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 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 709,80 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- prenajímaná časť pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m2, vyuz1vaná 
na podnikateľské účely sa nachádza za prevádzkou „Rýchle občerstvenie", v ktorej 
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným 
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obkladom - guľatinou/ 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 123 m2 
parcely KN registra „C" číslo 1513, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 782 m2, 
ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na Ul. Sama Chalúpku zapísanej v LV č. 3453 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce 
O pre podnikateľa: Ing. Roman Geiszler, miesto podnikania: Nitrianska 11, 953 O 1 
Zlaté Moravce, IČO: 35 105 623, vedeného v Živnostenskom registri 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 3 rokov od O 1. O 1.2016 do 31.12.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 709,80 €/rok. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- prenajímaná časť pozemku na Ul. Sama Chalúpku o výmere 123 m2, vyuz1vaná 
na podnikateľské účely sa nachádza za prevádzkou „Rýchle občerstvenie", v ktorej 
podnikateľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť /LETNÁ ZÁHRADA ohradená dreveným 
obkladom - guľatinou/ 

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

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 257/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Hviezdoslavovej ulici v 
Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Miroslava Záchenského SIMONA, 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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 27 m2 z parcely KN 
registra „E" číslo 5631, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2 661 m2 
zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (na ktorom sa nachádza 
predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa), ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na 
Hviezdoslavovej ul. 
O pre podnikateľa: Miroslav Záchenský SIMONA, miesto podnikania: Murgašova 
23, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14 407 477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ 
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Nitra pod 
písm. c) zákona 
predpisov 

č. 407-1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno l) vo výške 410,68 €/rok.. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je pripojený na el. energiu a 
inžinierske siete (voda, kanalizácia) na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením novej nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 27 m2 z 
parcely KN registra „E" číslo 5631, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2 
661 m2 zapísanej v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce (na ktorom sa nachádza 
predajný stánok vo vlastníctve žiadateľa), ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce na 
Hviezdoslavovej ul. 
O pre podnikateľa: Miroslav Záchenský SIMONA, miesto podnikania: Murgašova 
23, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 14 407 477, vedeného v Živnostenskom registri ObÚ 
Nitra pod č. 407-1069 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
na dobu 5 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2020 za nájomné v zmysle VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení 
jeho Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno l) vo výške 410,68 €/rok.. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza pod 
predajným stánkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je pripojený na el. energiu a 
inžinierske siete (voda, kanalizácia) na Hviezdoslavovej ul. v Zlatých Moravciach 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

Uznesenie č. 258/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 
Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, 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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
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návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú. Prílepy časti pozemku parcely KN 
registra „E" číslo 161, druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 6828 m2, 

z toho prenájom 60% výmery t.j. 4097 m2 zapísanej na LV č. 4038 v celosti na mesto 
Zlaté Moravce 
a prenájom celého pozemku v k. ú. Prílepy parcely KN registra „E" číslo 162, druh 
pozemku: trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3121 m2 zapísanej na L V č. 4038 v 
celosti na mesto Zlaté Moravce 
spolu 7218 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako trvalé trávne porasty: 7218 m2 

= spolu O, 7218 ha, ktoré bude užívať nájomca ako ornú pôdu na pestovanie netradičných 
ovocných plodín 
- pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 129, 953 05 Čierne Kľačany 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 lOrokovodOl.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 120,- €Iha I rok 
- za podmienky vytýčenia pozemkov nájomcom po žatve na určenie hraníc pozemkov. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 

podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov) 
využitie pozemkov na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom 

sprístupnenia plodín pre verejnosť s agroturistickým zameraním, 
schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú. Prílepy časti pozemku 
parcely KN registra „E" číslo 161, druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej 
výmere 6828 m2

, z toho prenájom 60% výmery t.j. 4097 m2 zapísanej na L V č. 4038 v 
celosti na mesto Zlaté Moravce 
a prenájom celého pozemku v k. ú. Prílepy parcely KN registra „E" číslo 162, druh 
pozemku: trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3121 m2 zapísanej na LV č. 4038 v 
celosti na mesto Zlaté Moravce 
spolu 7218 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako trvalé trávne porasty: 7218 m2 

= spolu O, 7218 ha, ktoré bude užívať nájomca ako ornú pôdu na pestovanie netradičných 
ovocných plodín 
- pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 129, 953 05 Čierne Kľačany 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 O rokov od O 1.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 120,- €Iha I rok 
- za podmienky vytýčenia pozemkov nájomcom po žatve na určenie hraníc pozemkov. 

Dôvodom osobitného zreteľa je: 
podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov) 
využitie pozemkov na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom 

sprístupnenia plodín pre verejnosť s agroturistickým zameraním, 

ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
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V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 259/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta Ms Ú 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 
Prílepy pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, 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 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
- uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Prílepy a sú 
dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 140, druh pozemku: trvalé trávnaté 
porasty o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j. 358 m2 zapísaný 
na LV č. 4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 141, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty o 
celkovej výmere 822 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 329 m2 zapísaný na LV č. 
4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 144/1, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty 
o celkovej výmere 839 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 m2 zapísaný na L V č. 
4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 166/1, druh pozemku: orná pôda o 
celkovej výmere 10913 m2 zapísaný na L V č. 4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o 
celkovej 
výmere 8725 m2 zapísaný na L V č. 4038 vedený v celosti na mesto Zlaté Moravce, 
spolu 2 0661 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 19 638 m2 a trvalé 
trávne porasty: 1 023 m2 = spolu 2,0661 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu na 
pestovanie plodín 
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 Čierne 
Kľačany 155, IČO: 31 838 146 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 lOrokovodOl.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 70,- €/ha/ rok. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 
- Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov vyuz1va na 
poľnohospodárske účely po zániku Školského majetku, ktorý ich obhospodaroval 
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pôvodne, 
- za užívané pozemky vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností. 
schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. 
Prílepy a sú dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 140, druh pozemku: trvalé trávnaté 
porasty o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j. 358 m2 zapísaný 
na LV č. 4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 141, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty o 
celkovej výmere 822 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 329 m2 zapísaný na L V č. 
4038 
• časť pozemku z parcely KN registra „E" číslo 144/1, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty 
o celkovej výmere 839 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 m2 zapísaný na L V č. 
4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 166/1, druh pozemku: orná pôda o 
celkovej výmere 10913 m2 zapísaný na L V č. 403 8 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o 
celkovej 
výmere 8725 m2 zapísaný na L V č. 4038 vedený v celosti na mesto Zlaté Moravce, 
spolu 2 0661 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 19 638 m2 a trvalé 
trávne porasty: 1 023 m2 = spolu 2,0661 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu na 
pestovanie plodín 
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 Čierne 
Kľačany 155, IČO: 31 838 146 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
-nadobu lOrokovodOl.01.2016 do 31.12.2025 
- za nájomné 70,- €/ha/ rok. 
Dôvodom osobitného zreteľa je: 
- Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov vyuz1va na 
poľnohospodárske účely po zániku Školského majetku, ktorý ich obhospodaroval 
pôvodne, 
- za užívané pozemky vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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Uznesenie č. 260/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o prenájme pozemku - (stavba „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce - vybudovanie dopravného napojenia, dopravných ostrovčekov a preložky 
verejného osvetlenia") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so 
sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté 
Moravce so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/ A, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35 790 164 na základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 v 
súvislosti s vybudovaním dopravného napojenia na cestu 11/511 (Továrenská ulica v 
Meste Zlaté Moravce), vybudovania dopravných ostrovčekov a vybudovania preložky 
verejného osvetlenia k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce" . Touto Zmluvou o 
prevode práv a povinností budú prechádzať na nadobúdateľa (nového nájomcu) práva a 
povinnosti prevodcu (doterajšieho nájomcu) zo Zmluvy o prenájme pozemku s výnimkou 
povinností prevodcu uvedených v článku IV. Nájomnej zmluvy (Nájomné a jeho úhrada) 
v zmysle ustanovení uzatvorenej Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 a na 
základe zmeny stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s .. 
schvaľuje 

Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce 
so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland 
Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/ A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 
790 164 na základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 v súvislosti s 
vybudovaním dopravného napojenia na cestu 11/511 (Továrenská ulica v Meste Zlaté 
Moravce), vybudovania dopravných ostrovčekov a vybudovania preložky verejného 
osvetlenia k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce" . Touto Zmluvou o prevode práv 
a povinností budú prechádzať na nadobúdateľa (nového nájomcu) práva a povinnosti 
prevodcu (doterajšieho nájomcu) zo Zmluvy o prenájme pozemku s výnimkou povinností 
prevodcu uvedených v článku IV. Nájomnej zmluvy (Nájomné a jeho úhrada) v zmysle 
uzatvorenej Zmluvy o prenájme pozemku č. 3313/18402/2015 a na základe zmeny 
stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM 
s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s .. 
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splnomocňuje 

zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a 
povinností podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o prevode práv a povinností. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 261/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN 
INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - (stavba 
„HYPERMARKET Zlaté Moravce - vodovodná a kanalizačná prípojka") 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so 
sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté 
Moravce so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35 790 164 na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 
SMM-2244/18380/2015 v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky hypermarket D90 
a kanalizačnej prípojky D250 k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce". Predmetnou 
Zmluvou o prevode práv a povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností 
z budúceho oprávneného z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na 
nového budúceho oprávneného z vecných bremien Kaufland Slovenská republika, v.o.s. z 
dôvodu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č . SMM-
2244/18380/2015 a na základe zmeny stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s .. 
schvaľuje 

Zmluvu o prevode práv a povinností medzi QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. so sídlom 
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47489103, a medzi Mestom Zlaté Moravce 
so sídlom ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a medzi Kaufland 
Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 
790 164 na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-
2244/18380/2015 v súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky hypermarket D90 a 
kanalizačnej prípojky D250 k stavbe „HYPERMARKET Zlaté Moravce". Predmetnou 
Zmluvou o prevode práv a povinností bude vykonaný čiastočný prevod práv a povinností 
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z budúceho oprávneného z vecných bremien QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na 
nového budúceho oprávneného z vecných bremien Kaufland Slovenská republika, v.o.s. z 
dôvodu uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. SMM-
2244/18380/2015 a na základe zmeny stavebníka stavby „HYPERMARKET Zlaté 
Moravce" z QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 
splnomocňuje 

zástupcu primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o prevode práv a 
povinností podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia a podľa priloženého návrhu Zmluvy 
o prevode práv a povinností. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 262/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17. 12. 2015 

Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú Zlaté Moravce 
pre manželov Kobesových podľa§ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce, 
ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením 
kúpnopredajnej zmluvy na pozemok parcelu KN registra „C" číslo 267 /3 o výmere 97 m2 
druh pozemku záhrady v podiele Mesta Zlaté Moravce jedna Yz-ina vedeného v 
katastrálnom území Zlaté Moravce v LV číslo 4527, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Štefana Kobesa, rod. Kobes, narodeného 17 .12.1955 a manželky Dany 
Kobesovej, rod. Uličná, narodenou 09.04.1965, obaja bytom Hviezdoslavova 1748/1 O, 
953 01 Zlaté Moravce, podľa§ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým 
sa realizuje zákonné predkupné právo, za kúpnopredajnú cenu 25,-€/m2, t.j. za sumu 
1.212,50 €. 
schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením kúpnopredajnej 
zmluvy na pozemok parcelu KN registra „C" číslo 267/3 o výmere 97 m2 druh pozemku 
záhrady v podiele Mesta Zlaté Moravce jedna Yz-ina vedeného v katastrálnom území 
Zlaté Moravce v LV číslo 4527, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana 
Kobesa, rod. Kobes, narodeného 17 .12.1955 a manželky Dany Kobesovej, rod. Uličnej, 
narodenej 09.04.1965, obaja bytom Hviezdoslavova 1748/1 O, 953 01 Zlaté Moravce, 
podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje 
zákonné predkupné právo, za kúpnopredajnú cenu 25,-€/m2, t.j. za sumu 1.212,50 €. 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
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zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 263/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17. 12. 2015 

Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -
schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi 
Staroveckými zámennou zmluvou 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -
schválenie spôsobu prevodu zámenu pozemkov zámennou zmluvou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov. 
MUDr. Vladimír Starovecký a manželka Verona Starovecká bytom Podjavorinská 45, 
953 01 Zlaté Moravce sú v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 6014 
podielovými spoluvlastníkmi v podiele 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 
1514, druh pozemku záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá 
výmera 125 m2. Jedná sa o pozemok na Ulici Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku 
mesta Zlaté Moravce. Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu. 
Zvyšným podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách je Mesto Zlaté Moravce - zámenou 
by sa mesto stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti 
pod trhoviskom. 
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 5417 vedený v 
celosti vlastník pozemku parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6763 m2 
v kultúre ostatné plochy. K zámene by pripadala časť uvedenej parcely o výmere cca 100 
m2 podľa vyznačenej situácie. Jedná sa o pozemok v susedstve vlastníctva manželov 
Staroveckých na Hviezdoslavovej ulici, pričom ide o pozemok vedľa pozemku 
odpredaného pánovi Richardovi Havettovi. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať 
trvalú stavbu z dôvodu existencie telekomunikačných sietí, ale len parkovisko, tak ako je 
to uvedené v projekte k schválenému územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby: 
„Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" č. 1653/2014/002-Ing.Ur., manželov 
Staroveckých. Zámenou chcú získať manželia Staroveckí do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov predmetnú časť pozemku na realizáciu uvedeného projektu. 
Manželia Staroveckí akceptujú kúpnopredajnú cenu pre zámenu pozemkov po 30,- €/m2, 
pričom mesto Zlaté Moravce doplatí za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov. 
Zámena je podmienená zameraním odčlenenia pozemku z parcely registra „E" číslo 5616 
podľa situácie geometrickým plánom, ktorý dajú vyhotoviť manželia Staroveckí. 
schvaľuje 
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zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie spôsobu 
prevodu zámenu pozemkov zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
MUDr. Vladimír Starovecký a manželka Verona Starovecká bytom Podjavorinská 45, 
953 01 Zlaté Moravce sú v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 6014 
podielovými spoluvlastníkmi v podiele 5/8-in pozemku parcely KN registra „E" číslo 
1514, druh pozemku záhrady, o celkovej výmere 200 m2, pričom na podiel 5/8-in pripadá 
výmera 125 m2. Jedná sa o pozemok na Ulici Sama Chalúpku na súčasnom trhovisku 
mesta Zlaté Moravce. Manželia Staroveckí ponúkajú uvedený pozemok na zámenu. 
Zvyšným podielovým spoluvlastníkom v 3/8-inách je Mesto Zlaté Moravce - zámenou 
by sa mesto stalo výlučným vlastníkom celej parcely a vlastnilo by pozemky v celosti 
pod trhoviskom. 
Mesto Zlaté Moravce je v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva číslo 5417 vedený v 
celosti vlastník pozemku parcely KN registra „E" číslo 5616 o celkovej výmere 6763 m2 
v kultúre ostatné plochy. K zámene by pripadala časť uvedenej parcely o výmere cca 100 
m2 podľa vyznačenej situácie. Jedná sa o pozemok v susedstve vlastníctva manželov 
Staroveckých na Hviezdoslavovej ulici, pričom ide o pozemok vedľa pozemku 
odpredaného pánovi Richardovi Havettovi. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať 
trvalú stavbu z dôvodu existencie telekomunikačných sietí, ale len parkovisko, tak ako je 
to uvedené v projekte k schválenému územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby: 
„Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" č. 1653/2014/002-Ing.Ur., manželov 
Staroveckých. Zámenou chcú získať manželia Staroveckí do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov predmetnú časť pozemku na realizáciu uvedeného projektu. 
Manželia Staroveckí akceptujú kúpnopredajnú cenu pre zámenu pozemkov po 30,- €/m2, 
pričom mesto Zlaté Moravce doplatí za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov. 
Zámena je podmienená zameraním odčlenenia pozemku z parcely registra „E" číslo 5616 
podľa situácie geometrickým plánom, ktorý dajú vyhotoviť manželia Staroveckí. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia zámeru spôsobu odpredaja podľa § 9a, 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámennou zmluvou je: 
- mesto získa v celosti pozemok pod časťou trhoviska a bude jediný vlastník pozemkov 
pod trhoviskom na Ulici Sama Chalúpku 
- manželia Staroveckí získajú pozemok na vybudovanie parkovacej plochy pre projekt 
„Polyfunkčný objekt - Hviezdoslavova ulica" 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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Uznesenie č. 264/2015 
z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce - pozemku v k. 
ú. Zlaté Moravce parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, pre 
Mesto Zlaté Moravce v zmysle Čl. 15 písm. t) platného VZN č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 17. 
12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce, so sídlom 
Štefánikova 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34015469 - pozemku v k. ú Zlaté Moravce 
parcely registra „E" číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, zapísaného v celosti v 
L V č. 6119 pre kupujúceho Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ulica 1. mája 2, 953 O 1 
Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676, za kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2, t.j. za sumu 528,-€ 
schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce, so sídlom Štefánikova 5, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34015469 - pozemku v k. ú Zlaté Moravce parcely registra „E" 
číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady, zapísaného v celosti v L V č. 6119 pre 
kupujúceho Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ulica 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 00 308 676, za kúpnopredajnú cenu 24,-€/m2, t.j. za sumu 528,-€ 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie kúpnopredajnej 
zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 265/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o., 
Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
zveruje 
s účinnosťou od 01. 01. 2016 do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
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kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033 
nasledovný majetok mesta: 

d) b d u ovy ve d ene na LV v 3453 k ' Zl ť M c. v . u. ae oravce 
Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo 
Popis 

číslo k 31.12.2015 k 31.12.2015 cena 

1706/1 Mes.kult.stredisko 435 255 680,29 198 239,74 57 440,55 

1706/2 Garáž 2398 5 560,01 4 466,24 1 093,77 

4461 BUDOVA (KD Chyzerovce) 179 59 983,37 29 512,76 30 470,61 

156411 Amfiteáter - šatne a pódium 2907 66 273,23 8 839,00 57 434,23 

1564/2 Amfiteáter - premietacia kabína 2911 9 202,20 1231,00 7 971,20 

1546/11 Amfiteáter - sociálne zariadenie 2912 3 291,91 441,00 2 850,91 

Spolu 399 991,01 242 729,74 157 261,27 

e ) b d u ovy ve d ene na L V v 4261 k ' Zl ť M c. v . u. ae oravce 
Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo 
Popis 

číslo k 31.12.2015 k 31.12.2015 cena 

3407/3 Garáž 2226 7 808,27 4 798,49 3 009,78 

3407/4 Šatne 2227 31 460,20 18 536,60 12 923,60 

3407/5 Telocvičňa 3134 181 771,66 106 509,08 75 262,58 

3407/6 Sociálne priestory 3135 13 072,30 7 702,13 5370,17 

3407/8 Vodohosp. stavba 3136 4 665,07 2 869,61 1 795,46 

3407/9 Hlavná tribúna 40 77 852,39 45 858,21 31 994,18 

3407/15 Vodohosp. stavba 2229 1 056,26 650,01 406,25 

3407/18 Garáže 2228 26 373,30 16 195,70 10 177,60 

Spolu 344 059,45 203 119,83 140 939,62 

f) stavby 
Pare. Súpisné Obstarávacia Oprávky Zost. cena 

číslo 
Popis 

číslo k 31.12.2015 k 31.12.2015 cena 

Ploty 8 277,57 5 083,37 3 194,20 

Studne 59,78 36,96 22,82 

Vonkajšie úpravy 39 160,82 23 072,47 16088,35 

3407/10 Bazén veľký 20 266,88 12 448,45 7818,43 

3407/13 Bazén malý 2 118,93 1 301,43 817,50 

3407117 Futbalové ihrisko hlavné 10 103,93 5 956,52 4 147,41 

3407/16 Futbalové ihrisko pomocné 10 809,30 6 370,83 4 438,47 

1564/3 
Plot z betónových panelov - 19 178,66 3 037,00 amfiteáter 16 141,66 

1564/3 Lavičky na sedenie - amfiteáter 870,14 140,00 730,14 
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1564/3 Prípojky - amfiteáter 8 661,78 1 376,00 7 285,78 

Spolu 119 507,79 58 823,03 60 684,76 

Celkom budo , stavb 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 266/2015 

863 558,25 504 672,60 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

358 885,65 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie nájomnej zmluvy 
medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Nitrianskym samosprávnym krajom -
Ponitrianske múzeum v Nitre, 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom 
Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Holubovou - poverenou 
riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 42208033 a nájomcom 
Nitrianskym samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v Nitre, zastúpeným Mgr. 
Antonom Števkom - riaditeľom múzea, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 102 
652 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom nájmu je prenájom časti 
nebytového priestoru o ploche 280,0 m2, v budove so súpisným číslom 435, postavenej 
na parcele registra „C" číslo 1706/1 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v L V č. 3453 v 
celosti na Mesto Zlaté Moravce. Účelom prenájmu nebytových priestorov je zotrvanie 
múzea a Pamätnej izby J. Kráľa v meste Zlaté Moravce. Navrhovaná doba prenájmu je 
na dobu určitú od O 1.01.2016 do 31.12.2017, za nájomné 1,00 € / rok v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s 
majetkom mesta Zlaté Moravce, Čl. 9 ods. 1, písm. g) v znení neskorších novelizácií, 
pričom nájomca je povinný uhrádzať náklady za služby spojené s obvyklým užívaním. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
využitie nebytových priestorov na záchranu umelecko - historických a prírodovedných 
pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií 
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj 
mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov. 

schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi 
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prenajímateľom Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou 
Holubovou - poverenou riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO: 
42208033 a nájomcom Nitrianskym samosprávnym krajom - Ponitrianske múzeum v 
Nitre, zastúpeným Mgr. Antonom Števkom - riaditeľom múzea, Štefánikova trieda 1, 
949 01 Nitra, IČO: 36 102 652 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Predmetom nájmu je prenájom časti nebytového priestoru o ploche 280,0 m2, v budove 
so súpisným číslom 435, postavenej na parcele registra „C" číslo 1706/1 v k. ú. Zlaté 
Moravce zapísanej v L V č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce. Účelom prenájmu 
nebytových priestorov je zotrvanie múzea a Pamätnej izby J. Kráľa v meste Zlaté 
Moravce. Prenájom sa schvaľuje na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2017, za 
nájomné 1,00 € / rok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, Čl. 9 ods. 1, písm. g) v 
znení neskorších novelizácií, pričom nájomca je povinný uhrádzať náklady za služby 
spojené s obvyklým užívaním. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
využitie nebytových priestorov na záchranu umelecko - historických a prírodovedných 
pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií 
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj 
mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov. 

ukladá 
poverenej riaditeľke MSKŠ, p.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 267/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
Prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a užívania športových plôch a 
zariadení a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu 
p.o. a Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. 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 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom 
Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou Ho lubovou - poverenou 
riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42208033 a nájomcom 
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Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. zastúpeným Viliamom Ondrejkom 
prezidentom PFA, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34074040. 
Predmetom návrhu na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce, nachádzajúceho sa v areáli mestského štadióna sú: 
a) nebytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne o celkovej 
výmere 66 m2 , ktoré sa nachádzajú v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ so 
súpisným číslom 40 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/9 o výmere 738 
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, 
katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261, 
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2, ktoré sa nachádzajú v 
budove pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely KN 
reg. „C", č. parcely 3407/4 o výmere 376 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na 
LV č. 4261, 
c) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/17 o výmere 14 553 m2, 
druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely KN 
reg. „C", č. parcely 3407/16 o výmere 6 598 m2, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. 
futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre 
k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
d) stavby - Telocvičňa T-18 so súpisným číslom 3134 na pozemku parcely KN reg. „C", 
č . parcely 340715 o výmere 1 434 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 
budova Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3135 na pozemku parcely KN reg. 
„C", č. parcely 3407/6 o výmere 272 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria -
vedené OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 
4261, ďalej len „predmet nájmu". 
Návrh schválenia prenájmu predmetu nájmu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné 1,00 €/rok podľa Čl. 9 ods. 1 
písmeno g) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií, pri 
nasledovnom užívaní predmetu nájmu nájomcom : 

nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene 
pozemky - ihriská uvedené pod písmenom c) 

pondelok až piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 

stavby uvedené pod písmenom d) 
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.30 hod. do 17 .00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 
/v prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu 
nájmu/ 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
Občianske združenie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 074 040 zabezpečuje športovú činnosť, ktorá má pre rozvoj 
športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska plnenia 
samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja telesnej 
kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem najej podpore. 
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schvaľuje 

315 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce zvereného do správy MSKŠ, p.o. a uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi 
prenajímateľom Mestským strediskom kultúry a športu, p.o. zastúpenou Simonou 
Holubovou - poverenou riaditeľkou, Nám. A.Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
42208033 a nájomcom Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. zastúpeným 
Viliamom Ondrejkom prezidentom PFA, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
34074040. 

Predmetom schváleného prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, nachádzajúceho sa v areáli mestského štadióna sú: 
a) nebytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne o celkovej 
výmere 66 m2 , ktoré sa nachádzajú v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ so 
súpisným číslom 40 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/9 o výmere 738 
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, 
katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2, ktoré sa nachádzajú v 
budove pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely KN 
reg. „C", č. parcely 3407/4 o výmere 376 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na 
LV č. 4261, 
c) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/17 o výmere 14 553 m2, 
druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely KN 
reg. „C", č. parcely 3407/16 o výmere 6 598 m2, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. 
futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre 
k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 4261, 
d) stavby - Telocvičňa T-18 so súpisným číslom 3134 na pozemku parcely KN reg. „C", 
č. parcely 340715 o výmere 1 434 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 
budova Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3135 na pozemku parcely KN reg. 
„C", č. parcely 3407/6 o výmere 272 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria -
vedené OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 
4261, ďalej len „predmet nájmu". 
Prenájom predmetu nájmu sa schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné 1,00 €/rok podľa Čl. 9 ods. 1 
písmeno g) platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií, pri 
nasledovnom užívaní predmetu nájmu nájomcom : 

nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene 
pozemky - ihriská uvedené pod písmenom c) 

pondelok až piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 

stavby uvedené pod písmenom d) 
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.30 hod. do 17 .00 hod. 
sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod. 
/v prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu 
nájmu/ 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

Občianske združenie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 01 
Zlaté Moravce, IČO: 34 074 040 zabezpečuje športovú činnosť, ktorá má pre rozvoj 
športu v meste Zlaté Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska plnenia 
samosprávnych funkcií mesta Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja telesnej 
kultúry a Mesto Zlaté Moravce má záujem na jej podpore. 

ukladá 

poverenej riaditeľke MSKŠ, p.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 268/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s podnikateľom Stanislav Orovnický VODOSTAV, 
s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 17685541 
(nástupca spoločnosti STARS, s. r. o. na základe Zmluvy o postúpení práv, prevzatí 
záväzkov a povinností z 10. 04. 2012)(IBV - Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 

prerokovalo 

uzavretie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce, so sídlom 
Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, a podnikateľom Stanislav Orovnický 
VODOSTA V, s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 O 1 Zlaté Moravce, IČO: 
17 685 541, predmetom ktorej je prevod vlastníckych práv k jednotlivým stavebným 
objektom „S0-02 Komunikácie a chodníky" v celom rozsahu a „S0-11 Verejné 
osvetlenie" ktoré boli vybudované v rámci stavby „IBV Mlynský potok, Zlaté Moravce -
I. etapa" za kúpnu cenu celkovo vo výške 1,00 EURO, v prospech Mesta Zlaté Moravce 
ako kupujúceho. 
schvaľuje 

uzavretie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Mestom Zlaté Moravce, so sídlom 
Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, a podnikateľom Stanislav Orovnický 
VODOSTAV, s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
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17685541, predmetom ktorej je prevod vlastníckych práv k jednotlivým stavebným 
objektom „S0-02 Komunikácie a chodníky" v celom rozsahu a „S0-11 Verejné 
osvetlenie" ktoré boli vybudované v rámci stavby „IBV Mlynský potok, Zlaté Moravce -
I. etapa" za kúpnu cenu celkovo vo výške 1,00 EURO, v prospech Mesta Zlaté Moravce 
ako kupujúceho. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 

Uznesenie č. 269/2015 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 

z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 17.12.2015 

Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 
17.12.2015 
prerokovalo 
aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025 
schvaľuje 

aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 
2015-2025, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia 

V Zlatých Moravciach dňa 17.12.2015 
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K bodu 55/ 
Záver 

Zástupca primátora, MVDr. Marta Balážová - poďakovala všetkým prítomným 
občanom, poslankyniam a poslancom, prednostovi MsÚ, zamestnancom MsÚ, riaditeľom 
mestských podnikov, riaditeľom ZŠ a MŠ a ukončila rokovanie 12. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva. Zároveň všetkým prítomným zaželala nádherné Vianoce, sviatky plné 
pohody a porozumenia. 

V Zlatých Moravciach 17.12.2015 

Zapísala: , . ;p 1/ 
i.fn-o,u.-tf.J y0_,.,/. cl. ,H,_,.e1r„/ 
·· r,:··· ······················· 
Ingrid Streďánska 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora 

1J 
'J'úĎ;.··~ii~h~i·91~~~~~~~·· 

overovateľ zapisnice 
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PhDr. Marián Takáč 
prednosta MsÚ 
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l,UDr. Pavel Dvonč 
overovateľ zápisnice 



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

Prezenčná listina 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 17. decembra 2015 

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. 

Zástupca primátora mesta: 
MVDr. Marta Balážová ············································· 

Prednosta MsÚ: 
PhDr. Marián Takáč ·············································· 

Právnik Ms Ú: 
JUDr. Katarína Páleníková ?i~· ............ U.ri4'l1.'l {I. r. n ................ . 
Poslanci MZ: 

1. Ing. Ján Adamec 
~~-~ 

·/~: ·~ . ::: ... : ........................... . 

2. MVDr. Marta Balážová zástupca primátora mesta 
,.,, 

3. MUDr. Oto Balco os f R!t VizO l1Jru.,,1 
············································ 

' . 
' 

4. JUDr. Michal Cimmermann 

5. JUDr. Pavel Dvonč 

6. JUDr. Alžbeta Esterková 

' .... ·,: ť ,.;-"A" .(J\ ............................ . 
. ,y, r I 

·······~ ··· : ········:·············;········· 

./l.;I Cti{< . 
······/······· ...... ·······················. 

7. Ing. Marek Holub 

8. PaedDr. Dušan Husár 

9. PaedDr. Klaudia Ivanovičová 



10. Vladimír Klučiar 

11. Ivan Madola 

12. RNDr. Jozef Paluška 

13. PaedDr. Pavol Petrovič 

14. Mgr. Roman Šíra 

15. Ing. Karol Švajčík 

16. Mgr. Denisa Uhrinová 

17. PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová 

/ 

! --··········~:;,~~~ .. ~.v-~~ •••...••••.. 

............. . ~ .„ •••••••• •••••••••••• •• • 
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Prizvaní a hostia: 

MUDr. Nina Homiaková 

Mgr. Barbora Segíňová 

Mgr. Peter Sendlai 

Simona Holubová 

Ing. Iveta Szobiová 

Mgr. Marek Horvát 

Bc. Štefan Nociar 

Ing. Peter Kmeť 

Ing. JozefMolnár, PhD. 

Ing. Michal Borkovič 

Ing. Renáta Kordošová 

Mgr. Katarína Nociarová 

Mgr. Lenka Herdová 

Mgr. Jana Dudášová 

Mgr. Viera Striešková 

Mgr. Hana Poláková 

Viera Sýkorová 

Ivana Homolová 

Mgr. Eva Bieliková 

Zuzana Šalingová 

Mgr. Jozef Zlatňanský 

....... /%./4{~ ·· · ···· 
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