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Mesto Zlaté Moravce

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

Zvereinenie zámeru prevodu nehnutelného maietku Mesta Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretela

Mesto Zlaté Moravce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý znie:
" pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zrete/'a, o ktorých obecné
zastupite/'stvo rozhodne trojpätinovou väcšinou všetkých poslancov, pricom osobitný
zrete/' musí byt zdôvodnený; zámer previest majetok týmto spôsobom je obec povinná
zverejnit najmenej 15 dní pred schval'ovaním prevodu obecným zastupite/'stvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pricom tento zámer
musí byt zverejnený pocas celej tejto doby, II

a v súlade s uznesením Mestského zastupitelstva v Zlatých Moravciach c.
641/2013 zo dna 19.09.2013 zverejnuje zámer prevodu nehnutelného majetku
Mesta Zlaté Moravce - casti pozemku parcely KN registra "C" císlo 1462/6 - podla
geometrického plánu c. 85/2013, vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom
dna 06. 08. 2013, novovytvorenej parcely KN registra "C" císlo 1462/42
o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr.
Branislava Gramblicku, trvale bytom Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra,
vystupujúci pri tomto právnom úkone ako podnikatel pod obchodným menom Mgr.
Branislav Gramblicka ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska
276/14A, 949 01 Nitra, ICO 34956760, za cenu 20,- eur/m2,
z d,pvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 8 písm. e) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zretela ie:

- Mgr. Branislava Gramblicka má v správe a vo vlastníctve cast stavby
parkoviska na základe dohody so spolocnostou TESCO STORES, a.s.
a zvyšná cast pozemku je prilahlý pozemok pri parkovisku prislúchajúcemu k
jeho prevádzke ARIZONA centrum v Zlatých Moravciach.

Vypracovalo: oddelenie výstavby a správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce

Zverejnené dna: od 26.11.2013 do 12.12.2013

V~~·
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta


