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ZLATÉ MORAVCE, 28.5.2013 

Vec: Žiadosť o prenájom pozemku 

Dovoľujeme si Vás požiadať, ako nájomca nebytových priestorov a časti pozemku na Štúrovej ul.č . 15 

v Zlatých Moravciach /areál materskej školy/ a zároveň zriaďovateľ Súkromnej materskej školy 

v Zlatých Moravciach, o prenájom časti pozemku na parc.č. 233/1 vedenej na LV č. 3453 na účely 

zväčšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v našej materskej škole. Máme uzatvorenú nájomnú 

zmluvu č.: P-32/18011/2010. 

Veľmi sa tešíme záujmu zo strany .rodičov o našu materskú školu a keďže od septembra 2013 máme 

prihlásených 21 detí, sme nútení pre ne zabezpečiť aj primeranú plochu ihriska. V súčasnosti máme 

v prenájme plochu o výmere 247,21 m2, z ktorej však asi 1/3 zaberajú ihličnaté stromy po celej dÍžke 

nášho ihriska a terasa. Vek detí, ktoré našu škôlku navštevujú sa zvýšil a preto aj z tohto dôvodu nám 

chýba plocha, kde by deti mohli hrať futbal, vybíjanú, či iné kolektívne hry. 

Pripravili sme 3 alternatívy, ktoré si Vám dovoľujeme predložiť na prerokovanie. Máme záujem 

o časť pozemku, ktorý priamo nadväzuje na pozemok, ktorý už užívame a zároveň sa nachádza na 

kraji pozemku /pri vchode/, teda v časti, ktorá by nezasahovala do pozemku, ktorý užíva materská 

škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce. V prípade, že danú časť pozemkl! by chcela 

mestská materská škola počas roka občasne využívať, nemáme nič proti tomu a vyjdeme jej v ústrety. 

Pri dvoch alternatívach by bolo potrebné vykonať drobné úpravy ako premiestniť jednu preliezačku „ 
/lietadlo/ na inú časť dvora, ktorý by využívala mestská materská škola, či premiestniť, príp. len 

odstrániť dve lavičky a zopár kríčkov, ktoré nie sú významnou časťou zelene v areáli materskej školy. 

Pre lepšiu ilustráciu pripájam všetky 3 alternatívy zakreslené do mapy aj s fotkami. 

Veríme, že naša žiadosť sa stretne s kladným postojom z Vašej strany. Sme radi, že môžeme prinášať 

občanom mesta Zlaté Moravce a okoliu nové alternatívy a prístupy k výchove a vzdelávaniu detí a že 

mestu i takýmto spôsobom prinášame financie do mestskej pokladne, či pomáhame šetriť peniaze 

na chod materských škôl. 

V prípade nejasností alebo, ak by ste potrebovali zodpovedať nejaké Vaše otázky, budeme veľmi 

radi, ak nás budete kontaktovať. Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a podporu a zostávame 

s pozdravom 

Ing. Slavomír/R 
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