
PAČ ŽITAVA s. r. o., Námestie Hrdinov č. 4, 953 01 Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 23. 04. 2013 Mesto Zlaté Moravce OSOBNE PODANÉ 
Mestský úr ~- Mestský úrad Zlatli Moravce 1 
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ul. 1. mája . ťl0č!c <lil~.2· t APR. 2013 Registratúrna 
f. J, · l značka: 

953 01 Zlat~ Moravce ·! 
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Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku f q €_1/!/~!!/ ·~--ja lehota: 

~í~~,: 0_ l V:!!vr 
PAČ ŽITAVA s. r. o., Námestie Hrdinov č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, žiääa/Me.sto z at€' ____ -'I 

Moravce, Mestský úrad o odkúpenie časti z pozemku z parcely č . 1916/8 nachádzajúca sa 

v meste Zlaté Moravce, kat. územie Zlaté Moravce o výmere cca. 82 m:i-

Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že PAČ ŽITAVA s. r. o. má vo vlastníctve a v užívaní 

stavbu nachádzajúcu sa na parcele č. 1485/1 s orientačným číslom č. 4 v ktorej sa 

prevádzkuje práčovňa a čistiareň a na prízemí kaviareň . Uvedená sté)vba bola zrealizovaná 

a používaná mestom cca. 20 až 35 rokov . Nakoľko uvedená plocha sa využívala a využíva na 

tento účel chcel by som z toho dôvodu od mesta odkúpiť 82 m z hore citovanej parcely, 

ktorej je vlastníkom Mesto Zlaté Moravce. Zároveň prikladám kópiu z katastrálnej mapy 

s navrhovanými alternatívami originál potvrdenú geodetickou odbornou kanceláriou , 

geodetom Tiborom Drienovským . 

Požadovaná parcela nadväzuje na moju parcelu, ktorú som odkúpil dobrej vôle 

a následne som zistil, že táto časť mi nepatrí aj keď sa na tento účel využívala a využíva 

v súčasnosti. Táto parcela bezprostredne nadväzuje na moju parcelu a je potrebná k tomu, 

aby bola možná prevádzka kaviarne z dôvodu sprístupnenia vchodu. 

Okolie mojej budovy by bolo viac ako doposiaľ skultúrnené, zveľadené 

a reprezentatívne na vlastné náklady. 

PAČ ŽITAVA s. r. o., slúži pre občiansku vybavenosť nielen pre občanov Zlatých 

Moraviec, ale aj celého okresu ako aj kaviareň, ktorá sa pod ňou nachádza. S požadovanou 

žiadosťou t. j. kúpou by som chcel usporiadať skutkový stav do stavu právneho. 

Za kladné a skoré vybavenie vopred ďakujem. 

S pozdravom 

Prílohy :- Žiadosť 

- Kópia z kat. mapy (org. potvrdená ) 

Na vedomie: - Komisia podnikateľskej činnosti, správa mestského majetku 
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Konateľ 

- Komisia pri MZ mesta Zlaté Moravce, Výstavba, ÚPm živ. P a obnovy kult. Pamiatok 





TÁTO LISTINA JE NEVEREJNOU LISTINOU A JE NEPOUŽITEĽNÁ NA PRÁVNE ÚKONY! 

407 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres 407 Zlaté Moravce 
Obec 500 968 ZLATÉ MORAVCE 

Údaje aktuálne k : 15 . 01 . 2004 
Dátum vyhotovenia : 13 . 05 . 2013 

Katastrálne územie : 873 438 ZLATÉ MORAVCE čas vyhotovenia 11 : 20 : 02 

VÝPIS PARCIEL REGISTRA "C" 

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape 

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh Umiest . Právny Č . listu 
číslo v m2 pozemku využ . p . chr.n pozemku vzťah mapy 

1916/8 685 Zastavané plochy a nádvoria 25 1 132 

Legenda : 

Kód spôsobu využívania pozemku 
25 -

Kód umiestnenia pozemku 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

POZEMOK JE EVIDOVANÝ NA LISTE VLASTNÍCTVA č. 3453 

Por. 
ŕ'.:.í. slo 

Priezvisko, meno (názov) , rodné priezvisko , dátum narodenia , rodné číslo (IČO) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka , spoluvlastnícky podiel 

Úŕ'.:astník právneho vzťahu : Vlastník 
1 Mesto Zlaté Moravce , Ul . l . mája 2 , Zlaté Moravce , PSČ 953 33 , SR 

IČO : 00308676 
Spoluvlastnícky podiel : 1/1 

Vyhotovené programom WJSKAN - YÚGK 2003-5 




