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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 zretel'a

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:

11 pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteJ'a, o ktorých
obecné zastupitel'stvo rozhodne trojpätinovou väcšinou všetkých poslancov,
pricom osobitný zreteJ' musí byt zdôvodnený; zámer previest majetok týmto
spôsobom je obec povinná zverejnit najmenej 15 dní pred schva/'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 ce/ej tejto
doby, ft

zverejnuje zámer prevodu nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce 
casti pozemku parcely KN registra "C" císlo parcely 1916/8 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 685 m2, podla geometrického
plánu c.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský
dna 09. 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym
odborom dna 11. 10. 2013 parcely registra "C" císlo 1916/12 o výmere 83 m2

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce
na Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach,
pre obchodnú spol~cnost' PAC ŽiTAVA, s.r.o. zastúpenú konatel'om
spolocnosti Emilom Rajtarom, sídlo: Námestie hrdinov 4, 953 01 Zlaté
Moravce, ICO: 44 232 250, z dôvodu hodného osobitného zretel'a podla §
9a ods. 8 písm. e) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov za cenu 50,- €/m2•

Dôvodom hodným osobitného zretela ie:
~ uvedená cast pozemku je susediaca - funkcne prislúchajúca k pozemku

/pozemok parcely KN registra "C", c. parcely 1485/1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 519 m2/ a stavbe /stavba so súpisným císlom
293, druh stavby: dom postavenej na tejto parcele/ vo vlastníctve obchodnej
spolocnosti PAC ŽiTAVA, s.r.o. zastúpenej konatel'om spolocnosti
Emilom Rajtarom (LV c. 7590)

Vypracoval : Ing. Peter Kmet' - odborný referent MsÚ Zlaté Moravce

Zverejnené dna: od

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuterného majetku Mesta Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Mesto Zlaté Moravce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskoršich predpisov. ktorý znie: 
.. pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých 
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
pričom osobitný zreteľ musi byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto 
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dni pred schvaľovanim prevodu 
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. ak 
ju má obec zriadenú. pričom tento zámer musi byť zverejnený počas celej tejto 
doby: 

zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce -
časti pozemku parcely KN registra .C" čislo parcely 1916/8 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 685 m', podľa geometrického 
plánu č.93/2013 vyhotoveného Geodetickou odbornou kanceláriou Tibor Drienovský 
dňa 09. 10. 2013 a overeným Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym 
odborom dňa 11 . 10. 2013 parcely registra "e" čislo 1916/12 o výmere 83 m' 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachadza v k. Ú. Zlaté Moravce 
na Namesti Hrdinov v Zlatých Moravciach, 
pre obchodnú spoločnosť PAČ ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom 
spoločnosti Emilom Rajtarom, sidlo: Námestie hrdinov 4, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 44 232 250, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 pism. e) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni 
neskorších predpisov za cenu 50,- €1m 2

. 

Dôvodom hodným osobitného zretera je: 
>- uvedená časť pozemku je susediaca - funkčne prislúchajúca k pozemku 

Ipozemok parcely KN registra .C", č. parcely 1485/1 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 519 m'l a stavbe Istavba so súpisným čislom 
293, druh stavby: dom postavenej na tejto parcelel vo vlastníctve obchodnej 
spoločnosti PAČ ŽITAVA, s.r.o. zastúpenej konateľom spoločnosti 
Emilom Rajtarom (LV Č . 7590) 

Vypracoval Ing. Peter Kmet' - odborný referent MsÚ Zlaté Moravce 

od 23. 10. 2013 S 11 . 2013~ 
~ ľo ~~----?gJ Ing. peter::: :SCo 
~.I primátor mesta 
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Zverejnené dňa : 


