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Návrh  
 
 
 

na  schválenie odkúpenia stavby  vo vlastníctve manželov Kesegových do majetku Mesta 
Zlaté Moravce 

 
 
 

 
 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc.   
primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing.    Peter Kmeť 
vedúci oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja : dňa 26.08.2014  –  odporučené  
MR 09.09.2014- odporučené 
 



 
Dôvodová správa 

 
Návrh  na  schválenie odkúpenia stavby vo vlastníctve manželov Kesegových do majetku 

Mesta Zlaté Moravce. 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Predmetom materiálu je opätovná žiadosť Ing. Júliusa Kesega a manž. Ing. Márie Kesegovej,  
zo dňa 31.07.2014, o riešenie problému okolo stavby stánku na Hviezdoslavovej ulici 
v Zlatých Moravciach: 

- žiadosť, aby mesto odpredalo pozemok v k.ú. Zlaté Moravce parcelu registra „C“ číslo 
1918/12 o výmere 52 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria (pod stavbou súpisné 
číslo 3525 „Dreveným montovaným stánkom“) manželom Kesegovým alebo 

- aby mesto Zlaté Moravce odkúpilo stavbu („Drevený montovaný stánok“)  súpisné 
číslo 3525, postavenú na mestskom pozemku parcele registra „C“ číslo 1918/12 od 
manželov Kesegových. 

 
 
 
Vyjadrenie komisie - komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, 
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach 
jednohlasne odporučila schváliť v mestskom zastupiteľstve návrh odkúpenia stavby 
„Predajne“ súpisné číslo 3525 postavenej na mestskom pozemku parcele registra „C“ číslo 
1918/12 v k. ú. Zlaté Moravce, zapísanej v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov na liste 
vlastníctva číslo 7470 na Ing. Júliusa Kesega a manželky Ing. Márie Kesegovej. 
Mesto Zlaté Moravce uvedenú stavbu kúpi za kúpnopredajnú cenu 10.000,- € uhradenú 
jednorazove v tomto roku z kapitálového príjmu za odpredaj majetku mesta, alebo ak nebude 
v tomto roku dostatočný kapitálový príjem, tak naplánovať do rozpočtu mesta na rok 2015 
túto sumu 10.000,- € na odkúpenie tejto stavby.   
 
Mesto Zlaté Moravce získa odkúpením stavby a jej následnou asanáciou priestor na lepšie 
využitie priestoru na oddychovú zónu s lavičkami a verejnou zeleňou v zmysle platného 
územného plánu mesta a lepšie možnosti na rekonštrukciu chodníka v tejto časti mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uznesenie č.  .... /2014 
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   18.09.2014 
 

 
Návrh  na  schválenie odkúpenia stavby vo vlastníctve manželov Kesegových do majetku 

Mesta Zlaté Moravce 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí konanom dňa 
18.09.2014 
p r e r o k o v a l o 
 

návrh  na  schválenie odkúpenia stavby „Predajne“ súpisné číslo 3525 postavenej na mestskom 
pozemku parcele registra „C“ číslo 1918/12 v k. ú. Zlaté Moravce, zapísanej v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov na liste vlastníctva číslo 7470 na Ing. Júliusa Kesega  a manželku Ing. 
Máriu Kesegovú do majetku Mesta Zlaté Moravce  
- za kúpnopredajnú cenu 10.000,- €, pričom kúpna cena bude uhradená jednorázovo v tomto roku 
z kapitálového príjmu za odpredaj majetku mesta,  
- alebo ak nebude v tomto roku dostatočný kapitálový príjem, tak bude potrebné túto sumu naplánovať 
do rozpočtu mesta na rok 2015 
 
s ch v a ľ u j e  
 

odkúpenie stavby „Predajne“ súpisné číslo 3525 postavenej na mestskom pozemku parcele 
registra „C“ číslo 1918/12 v k. ú. Zlaté Moravce, zapísanej v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov na liste vlastníctva číslo 7470 na Ing. Júliusa a manželku Ing. Máriu Kesegovú do majetku 
Mesta Zlaté Moravce  
- za kúpnopredajnú cenu 10.000,- €, pričom kúpna cena bude uhradená jednorazove v tomto roku 
z kapitálového príjmu za odpredaj majetku mesta,  
- alebo ak nebude v tomto roku dostatočný kapitálový príjem, tak bude potrebné túto sumu naplánovať 
do rozpočtu mesta na rok 2015 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

 
 
 

                                                                                              Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                prednosta MsÚ 

 


