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

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 
Mesta Zlaté Moravce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Mesto Zlaté Moravce v zmysle ustanovenia§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý znie: 
„ pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupitel'stvom na svojej 
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer 
musí byť zverejnený počas celej tejto doby," 
zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Zlaté Moravce - pozemky ktoré 
sa nachádzajú v k. ú. Prílepy a sú dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely: 
• časť pozemku parcely KN registra „E" číslo 140, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 
o celkovej výmere 894 m2 z toho prenájom 40% výmery t.j . 358 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• časť pozemku parcely KN registra „E" číslo 141, druh pozemku: trvalé trávne porasty o 
celkovej výmere 822 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j . 329 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• časť pozemku parcely KN registra „E" číslo 144/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty 
o celkovej výmere 839 m2

, z toho prenájom 40% výmery t.j. 336 m2 zapísaný na LV č. 4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 166/1, druh pozemku: orná pôda o celkovej 
výmere 10913 m2 zapísaný na L V č. 4038 
• celý pozemok parcelu KN registra „E" číslo 384/6, druh pozemku: orná pôda o celkovej 
výmere 8725 m2 zapísaný na LV č. 4038, 
spolu 2 0661 m2 

- evidované podľa pozemkovej knihy ako orná pôda: 19 638 m2 a 
trvalé trávne porasty: 1 023 m2 = spolu 2,0661 ha, ktorú užíva nájomca ako ornú pôdu 
- pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, so sídlom 953 05 
Čierne Kľačany 155, IČO: 31 838 146 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
- na dobu 1 O rokov od 01.01.2016 do 31 .12.2025 
- za nájomné 70,- €/ ha I rok. 

Dôvodom osobitného zreteľa je: 
- Ing. Milan Horný SHR uvedené pozemky niekoľko rokov využíva na pol'nohospodárske 
účely po zániku Školského majetku, ktorý ich obhospodaroval pôvodne, 
- za užívané pozemky vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce platí daň z nehnuteľností. 

Vypracovalo : Oddelenie správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

Zverejnené dňa: 

MVDr. M lážová 
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