
          

Mesto Zlaté Moravce           Mestský  úrad,  Ul. 1. mája 2,  953 01  Zlaté  Moravce 
 

 

 
Materiál na zasadnutie MsZ                                                                  Číslo materiálu:  R1                          
v Zlatých Moravciach dňa  26.04.2012 
 

 
 
 
 
 
 

N  á  v  r  h  
 

na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091)   -  byt  na  
Tekovskej ulici  v Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2),   konkrétne: 
 byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 

vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 

pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú, z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
 

 
Predkladá: 
Ing.  Peter   Lednár,  CSc. 
Primátor  mesta 
 
 
 
Spracoval: 
Ing.  Jana   Mesková 
vedúca  oddelenia  správy majetku mesta   
 
 
 

Prerokované: 
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho  rozvoja    
dňa  12.04.2012           -  neprerokované 
MsR dňa 17.04.2012   -  neprerokované 
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Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091)   -  
byt  na  Tekovskej ulici  v Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2),   konkrétne: 
 byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 

vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 

pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú, z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
 

 
Na základe  „Ponuky na odkúpenie bytu“ zo dňa 04.04.2011, ktorú zaslalo Mesto Zlaté 
Moravce v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc.  nájomníkom bytového 
domu na Ul. Tekovská č. 49, 51, 53 a 55 v Zlatých Moravciach bola doručená na adresu 
Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce žiadosť  o prevod vlastníctva bytu: 
Žiadosť  zaevidovaná  na MsÚ Zlaté Moravce  dňa  18.04.2012  o kúpu   bytu   č. 33   (3 – 
izbový byt,  typ bytu: E4, ktorý sa nachádza vo vchode č. 53 bytového domu na  treťom 
poschodí – štvrtom nadzemnom podlaží), žiadateľ: Jozef Mlynka, a manželka Marianna 
Mlynková, Mesto Zlaté Moravce navrhuje  prerokovať uvedený materiál v MsZ v Zlatých 
Moravciach na 14. zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 26.04.2012 /kvôli dátumu doručenia 
žiadosti dňa 18.04.2012/ a nakoľko sa jedná len o schválenie zámeru aj bez prerokovania v 
Komisii podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach a v MsR a schváliť  zámer  previesť  
majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091) -  byt  na  Tekovskej ulici v Zlatých 
Moravciach, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 3027 na parcele časť 
pozemku  parcely KN registra „C“ č.  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria)  o výmere  1010 m2  , konkrétne: 
 byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 

vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 

pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú, z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  z nasledovných dôvodov: 
-   finančná   zábezpeka  pri výstavbe bytu     
-   užívatelia   bytu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie  č.  ..../2012 
z   14. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  26.04.2012 
Návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091)   -  
byt  na  Tekovskej ulici  v Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2),   konkrétne: 
 byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, 

vchod č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   
Moravciach  v celosti  (3 – izbový byt) 

pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú 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  14. zasadnutí MsZ konanom dňa 
26.04.2012 
 

p r e r o k o v a l o  
 

návrh  na   schválenie  zámeru  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091)   -  byt  
na  Tekovskej ulici  v Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 
3027 na pozemku parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)  o výmere  1010 m2),   konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, vchod 
č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt) 
→ pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú, z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  
Dôvodom hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   finančná zábezpeka   pri výstavbe bytu  
-   užívatelia bytu 

 

s c h v a ľ u j e   
 

zámer  previesť  majetok Mesta Zlaté Moravce (LV č. 5091)   -  byt  na  Tekovskej ulici  
v Zlatých Moravciach,  ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku 
parcely KN registra „C“ č. parcely  3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  
o výmere  1010 m2),   konkrétne: 
byt   č. 33  /E4/ na  štvrtom  nadzemnom podlaží -  treťom poschodí   bytového domu, vchod 
č. 53, súpisné číslo 3027  na Ul. Tekovská,    orientačné    číslo   53   v Zlatých   Moravciach  
v celosti  (3 – izbový byt) 
→ pre  Jozefa Mlynku, a manželku Mariannu Mlynkovú, z  dôvodu hodného osobitného  
zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  
Dôvodom hodným  osobitného  zreteľa   je: 
-   finančná zábezpeka   pri výstavbe bytu  
-   užívatelia bytu 


