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

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve 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 zastupiteľstvom 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 vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - pozemok 
o výmere 375 m2 parcely KN registra „C" číslo 2536/1, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 375 m2 /na ktorej sa nachádza stavba súpisné číslo 980 
vo vlastníctve žiadateľa/, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravcena Kalinčiakovej ul. zapísanej 
v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, a časť pozemku o výmere 18 m2 z parcely KN 
registra „C" číslo 2537/57, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 2838 m2 /pozemok 
pod jestvujúcimi schodmi, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane budovy vo vlastníctve žiadateľa/ 
.v k.ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce 

~ pre obchodnú spoločnosť: AL TIZ s.r.o., zastúpenú Ing. Miroslavom Pisárom - konateľom 
spoločnosti, sídlo: Kalinčiakova 980/16, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 46 711 708, OS 
zapísanú v OR OS Nitra vo Vložke č.: 31920/N, Oddiel: Sro 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 15 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2030 za nájomné v zmysle VZN č. 612011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho 
Dodatkov - článok 9 ods. 1. písmeno d) vo výške 398,52 €/rok. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa nachádzajú pod 
stavbou - budovou a schodmi vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3994) na Kalinčiakovej ul. v Zlatých 
Moravciach 

Vypracovalo: Oddelenie pre správu majetku mesta Msú Zlaté Moravce 

Zverejnené dňa: od 02.12.2015 do 17.12.2015 

MVDr. Ma~ážová 
zástupca primátora mesta 


