
Mesto Zlaté Moravce 

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

Zverejnenie zámeru prevodu nehnutel'ného majetku 

mesta Zlaté Moravce 

z dôvodu hodného osobitného zretel'a 

Mesto Zlaté Moravce so sídlom Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce v 

zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, ktorý znie: 

" pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zrete/'a, o ktorých obecné 

zastupite/'stvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 

zrete/' musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schva/'ovaním prevodu obecným zastupite/'stvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby, " 

a v súlade s uznesením Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach Č. 504/2013 

zo dňa 28.02.2013 zverejňuje zámer previesť nehnutel'ný majetok vo vlastníctve mesta 

Zlaté Moravce (LV č . 5417) --+ časti pozemku parcely KN registra "E", Č. parcely 

2322/1 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera: 7 328 m2) o výmere 19 m2 a 

62 m2 (spolu 81 m2 
) , ktoré budú po odčlenení GP č . 221-154/03 zo dňa 12.10.2004 

/vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom - Geodézia Bratislava a.s. , prevádzka: Zlaté 

Moravce, ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 31 321 704, overeným dňa 

28.10.2004 Ing. Erikou Drienovskou pod Č. 404104/ predstavovať parcelu KN registra 

"C", Č. parcely 2457/10 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 19 

m2 /jedná sa o pozemok pod budovou garáže vo vlastníctve žiadatel'a - stavba 

neusporiadaná na L VI a parcelu KN registra "C", Č. parcely 2457/11 (druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria) o výmere 62 m2 luvedený pozemok je pri/'ahlý 

k pozemku pod budovou garáže vo vlastníctve žiadate!'aI- spolu 81 m2
, ktoré sa nachádzajú 

v k. Ú. Zlaté Moravce v lokalite Nábrežie za majerom pre Ľudovíta Jánošova, bytom: 

Železničiarska 1168/16, 95301 Zlaté Moravce (1/1) 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Dôvodom hodným osobitného zretel'a je: 

uvedená časť pozemku sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadatel'a 

(neusporiadanej na LV) a časť je pril'ahlá k pozemku pod stavbou garáže a k pozemku vo 

vlastníctve Ľudovíta Jánošova (LV Č . 2785) - pozemok parcely KN registra "C", Č . parcely 

1993 (druh pozemku: záhrady; celková výmera: 679 m2) 

Vypracovalo : 
Zverejnené 

Oddelenie správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

od 08.04.2013 do 25.04.2013 


