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Materiál na zasadnutie MsZ                                                Číslo materiálu: 37-18MZ/2012 
v Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012 
 
 

Návrh  
 

na  schválenie  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na základe  zámennej 
zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 
zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom 
Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 
3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. 
Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m²  
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor a   manželka   Jana  Fintorová,    -  časť pozemku parcely KN 
registra „C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková 
výmera: 1 362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa 
nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach a po odčlenení 
GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom 
/vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté 
Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 
26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  KN registra 
„C“,  č. parcely  469/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m²  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
 

 
Predkladá: 
Meno:     Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia:  primátor mesta 
 
Spracoval: 
Meno   :         Ing.    Jana  Mesková 
Funkcia :         vedúca oddelenia správy majetku mesta 
 
Prerokované: 
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja   
dňa  04.09.2012  –  odporučené / neodporučené 
MsR dňa 11.09.2012 – schválila 
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Dôvodová správa 
 

Návrh  na  schválenie  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na základe  
zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 
zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom 
Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 
3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. 
Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m²  
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová  -  časť pozemku parcely KN 
registra „C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková 
výmera: 1 362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa 
nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach a po odčlenení 
GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom 
/vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté 
Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 
26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  KN registra 
„C“,  č. parcely  469/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m²  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
___________________________________________________________________________ 
Mestu Zlaté Moravce bola  dňa 10. 04. 2012  doručená  žiadosť   manželov Vojtecha Fintora 
a Jany Fintorovej,  ktorou požiadali  mesto Zlaté Moravce  o zámenu  pozemkov v  ich  
vlastníctve  za pozemky vo  vlastníctve  mesta Zlaté Moravce.  
Mesto by získalo zámenou pozemok na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom 
v zmysle STN 736110, ako prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom Záhradníckych služieb 
mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom a súčasne prístup občanom mesta skracujúcim si 
cestu pešo  na Tekovskú ulicu.  Rodina Fintorových by zámenou získala ucelený pozemok 
okolo   rodinného   domu.  Uvedené pozemky sa nachádzajú  v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. 
Robotníckej v Zlatých Moravciach.  
Dňa   28.06.2012     MsZ  v Zlatých  Moravciach  na  svojom 16. zasadnutí uznesením č. 
343/2012 schválilo   zámer  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na základe  
zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov  podľa  § 9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov   -   zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  
parcelné číslo  464/1 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po 
odčlenení GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom 
Uhlíkom /vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., 



prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, 
overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  
KN registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m²  
za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 3725) → 
Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová,    -  časť pozemku parcely KN registra „C“,  
parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  
o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 (druh 
pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. 
Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach a po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 
zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom 
Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 
3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. 
Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  469/6 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m² . 
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja  pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom  9. zasadnutí   konanom   
dňa  04.09.2012  odporučila  vyššie  uvedený návrh  zámeny  schváliť    v     pomere        1:1 / 
dohodnutá   cena   za 1 m² predstavuje  11,00 €,   rozdiel  o    výmere 22 m² sa zamieňajúci 
č. 2  (Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová,  ) zaväzuje uhradiť zamieňajúcemu č. 1 
( Mesto Zlaté Moravce zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc.)   vo    výške   22 m²  x   
11,00 €    =    242,00  €. 
(lokalita č. 1  -  V Ý Z V A   /Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov, SPOLUPRÁCA  
MESTO  ZLATÉ  MORAVCE  -  OBČAN  -  Uznesenie č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - 
opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov 
mesta Zlaté Moravce  -  11,00  €/m²,   možnosť   navýšenia   až do 30% (podľa veľkosti 
pozemku)/) 
Dňa 04.09.2012 mesto Zlaté Moravce zverejnilo na svojej úradnej tabuli a  na svojej 
internetovej stránke zámer zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na základe  
zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  -  zámeny nehnuteľného majetku, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN 
registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 
m²), ktorá po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. 
Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava 
a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, 
overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  
KN registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m²  
za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 3725) → 
Vojtech Fintor a   manželka   Jana  Fintorová,    -  časť pozemku parcely KN registra „C“,  
parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 1 362 m²)  
o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  469/2 (druh 
pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. 
Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach a po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 
zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom 
Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 
3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. 
Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  469/6 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m²  v pomere 1:1 
s podmienkou, že  Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová,  (zamieňajúci 2) uhradí 



Mestu Zlaté Moravce  rozdiel   medzi 314 m² -   292 m²   =   22 m²  za cenu schválenú  
uznesením  č. 333/2012 zo dňa 28.06.2012  - opatrenie č. 2 – Návrh na schválenie opatrení na 
zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta Zlaté Moravce – lokalita č. 1. 
 
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja  pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom  9. zasadnutí   konanom   
dňa  04.09.2012  odporučila  vyššie  uvedený návrh  zámeny  schváliť    v     pomere        1:1 / 
dohodnutá   cena   za 1 m² predstavuje  11,00 €,   rozdiel  o    výmere 22 m² sa zamieňajúci 
č. 2  (Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová) zaväzuje uhradiť zamieňajúcemu č. 1 ( 
Mesto Zlaté Moravce zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc.)   vo    výške   22 m²  x   11,00 
€    =    242,00  € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.xx/2012  
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.09.2012 
 

Návrh  na  schválenie  zámeny  nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce na základe  
zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 
(druh pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po odčlenení GP č. 
221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom 
/vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka 
Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným 
dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  KN 
registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m²  
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV 
č. 3725) → Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová,    -  časť pozemku parcely KN 
registra „C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; 
celková výmera: 1 362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  
parcelné číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 
m², ktoré sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých 
Moravciach a po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným 
Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia 
Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú 
predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  469/6 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m²  
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa 
20.09.2012 
p r e r o k o v a l o 
návrh na  schválenie  zámeny nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce na základe  
zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov     
 zámena nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 
zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom 
Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 
3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. 
Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m²  
 
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor, r. Fintor  a   manželka   Jana  Fintorová -  časť pozemku parcely KN 
registra „C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková 



výmera: 1 362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa 
nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach a po odčlenení 
GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom 
/vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté 
Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 
26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  KN registra 
„C“,  č. parcely  469/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  242 m²  
v pomere 1:1,  dohodnutá cena za 1 m² predstavuje  11,00 €,   rozdiel o výmere 22 m² sa 
zamieňajúci č. 2  (Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová) zaväzuje uhradiť 
zamieňajúcemu č. 1 ( Mesto Zlaté Moravce zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc.) vo výške 
22 m² x 11,00 €  =  242,00  € 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 
mesto  Zlaté Moravce zámenou získa  pozemok, ktorý  môže v budúcnosti využiť na 
rozšírenie komunikácie -  na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom v zmysle STN 
736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom Záhradníckych 
služieb mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom a súčasne prístup občanom mesta 
skracujúcim si cestu pešo  na Tekovskú ulicu 
 
s c h v a ľ u j e 
 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  zámenu nehnuteľného  majetku mesta Zlaté Moravce na 
základe  zámennej zmluvy uzatvorenej  podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa   §  9a  ods.  8 písm.  e)  zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov     
 zámenu nehnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 3453)  –  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné číslo  464/1 (druh 
pozemku: ostatné plochy; celková výmera: 3 013 m²), ktorá po odčlenení GP č. 221 – 56/2012 
zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom /vyhotoveným geodetom 
Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté Moravce, Ul. Sládkovičova 
3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 26.07.2012 pod č. 401/2012  Ing. 
Petrom Čúzym/ bude predstavovať  parcelu  KN registra „C“,  č. parcely  464/11 (druh 
pozemku: ostatné plochy)   o   výmere 314 m²  
 za nehnuteľný majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov (LV č. 
3725) → Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová,    -  časť pozemku parcely KN 
registra „C“,  parcelné číslo  469/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková 
výmera: 1 362 m²)  o  výmere  202  m² a  časť pozemku parcely KN registra „C“,  parcelné 
číslo  469/2 (druh pozemku: záhrada; celková výmera: 962 m²)  o   výmere  90 m², ktoré sa 
nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce  na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach a po odčlenení 
GP č. 221 – 56/2012 zo dňa 18.07.2012 autorizačne overeným Ing. Vladimírom Uhlíkom 
/vyhotoveným geodetom Antonom Grunnerom – Geodézia Bratislava a.s., prevádzka Zlaté 
Moravce, Ul. Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 321 704, overeným dňa 
26.07.2012  pod č. 401/2012  Ing. Petrom Čúzym/ budú predstavovať  parcelu  KN registra 
„C“,  č. parcely  469/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)   o   výmere  292 m²  
v pomere 1:1,  dohodnutá cena za 1 m² predstavuje  11,00 €,   rozdiel o výmere 22 m² sa 
zamieňajúci č. 2  (Vojtech Fintor, a   manželka   Jana  Fintorová) zaväzuje uhradiť 
zamieňajúcemu č. 1 ( Mesto Zlaté Moravce zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc.) vo výške 
22 m² x 11,00 €  =  242,00  € 
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je: 



mesto  Zlaté Moravce zámenou získa  pozemok, ktorý  môže v budúcnosti využiť na 
rozšírenie komunikácie -  na výstavbu obojsmernej komunikácie s chodníkom v zmysle STN 
736110, čím bude zabezpečený prístup pre nákladné vozidlá ku skleníkom Záhradníckych 
služieb mesta Zlaté Moravce a k tenisovým kurtom a súčasne prístup občanom mesta 
skracujúcim si cestu pešo  na Tekovskú ulicu 
 
u  k  l  a  d  á 
 
vedúcej oddelenia správy  majetku mesta  
zabezpečiť uzatvorenie  zámennej zmluvy podľa § 611 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov  podľa  schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
u r č u j e  
 
stratu účinnosti uznesenia, ak  zámenná zmluva  nebude uzatvorená v termíne do 31.03.2013 
 

 
 

V Zlatých Moravciach dňa 20.09.2012 
 
 
 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                    primátor mesta 
 


