
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. 1 38/1 991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, ktorý znie: 
" pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zrete/'a, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvalovaním prevodu obecným zastupitel'stvom na svojej 
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 
musí byf zverejnený počas celej tejto doby, " 
a v súlade s uznesením Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach Č. 507/2013 
zo dňa 28.02.2013 zverejňuje zámer previesť nehnutel'ný majetok vo vlastnictve mesta 
Zlaté Moravce (LV Č. 3453) --> diel Č . 1 o výmere 154 m2 odčlenený z pozemku 
parcely KN registra " CH, Č. parcely 233/1 (druh pozemku: záhrady; celková výmera: 
4730 m2

), ktorý bude po zapísaní GP Č. 221 -023/2013 zo dňa 20.03.2013, 
súčasťou pozemku parcely KN reg istra ,,c", Č. parcely 233/5 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere 469 m'; díel Č. 2 o výmere 3 m2 

a díel Č. 4 o výmere 1 m2 odčlenené z pozemku parcely KN registra ,,c", Č. 
parcely 233/1 (druh pozemku: záhrady; celková výmera: 4 730 m2

) , ktoré budú po 
zapísaní GP Č . 221 -023/2013 zo dňa 20.03 .2013, ďalej len "GP" /" GP" vyhotovený 
Antonom Grunnerom Geodézia Bratislava a.s. , prevádzka Zlaté Moravce, Ul. 
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704/ súčasťou pozemku parcely KN 
registra "C", Č. parcely 233/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o celkovej výme re 575 m2

, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce lna 
Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciaehl do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
MUDr. Štefana Valkoviča a MUDr. Ľudmily Valkovičovej , 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskoršich predpisov. 

Dôvodom hodným osobitného zretel'a je, že: 
uvedená čast' pozemku, je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku vo vlastníctve 
žiadaterov (LV Č . 4280) - k pozemku parcely KN registra "C", Č. parcely 233/3 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 886 m2

, na ktorom sa nachádza 
stavba so súpisným číslom 530 vo vlastníctve žiadatel'ov) 

Vypracovalo : Oddelenie správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 
Zverejnené od 08.04.2013 do 25.04.2013 -

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 


