
Komisia podnikatelskej cinnosti, obchodu, správy mestského majetku,
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

pri MsZ v Zlatých Moravciach

Z á p i sni c a c. 15/2013

zo zasadnutia Komisie podnikatelskej cinnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja pri Mestskom zastupitelstve v Zlatých Moravciach, konaného dna

03. septembra 2013 /t.j. v utorok! o 1530 hodine
v malej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach

~I

Prítomní:

Hostia:
Sekretár:
Neprítomní:

Pro!!ram:

predseda komisie p. Miroslav Záchenský
clenovia: PaedDr. Pavol Petrovic, Mgr. Pavol Šepták, Mgr. Michal Adamec
Mgr. Roman Šíra - prednosta MsÚ Zlaté Moravce
Ing. Peter Kmet
Mgr. Denisa Uhrinová (ospravedlnená),
Ing. Ján Adamec (ospravedlnený - zaslané písomné stanoviská k jednotlivým bodom),
Marián Pacher (neospravedlnený)
( vid. Prezencná listina, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice)

l.
Otvorenie
2.

Prejednanie materiálu pred postúpením do MsR a MsZ a prejednanie nových žiadostí - odpredaj
a prenájom majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
2.l.
Návrh na schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prenájmu
nebytového priestoru (kancelárie) císlo 106 o výmere 18,40 m2, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté
Moravce v budove súpisné císlo 1330 postavenej na parcele registra "C" císlo 1129/2 na
Hviezdoslavovej ulice c. 183 v Zlatých Moravciach pre Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých
Moravciach, vedenej predsedom Jozefom Valentom, Svätoplukova 32/A, 953 01 Zlaté Moravce.
Prenájom by bol z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s výškou prenájmu podla clánku 9 ods. 1 písm. g
VZN mesta Zlaté Moravce C. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení
jeho dodatkov, t.j. za celý priestor 1,- € za rok, pricom nájomca je povinný platit energie - elektrickú
energiu, teplo, vodné, stocné a zrážkov ú vodu. Doba prenájmu sa navrhuje na obdobie 3 rokov od 01.
10.2013 do 30.09.2016.
2.2

Návrh na schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prenájmu
pozemku o výmere 176 m2 ; jedná sa o cast parcely registra "C" císlo 233/1 o celkovej výmere 4730
m2 v kultúre záhrady pre zriad'ovatela Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spolocnost
ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce zastúpenej konatelom Ing. Slavomírom
Eliašom. Prenájom by bol z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakolko uvedená spolocnost má už
v prenájme nebytové priestory a cast pozemku v areáli Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých
Moravciach a žiada o prenájom prilahlého pozemku priamo nadväzujÚceho na už prenajatý pozemok,
za úcelom zväcšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich sÚkromnej materskej škole. Výška
prenájmu podla clánku 9 ods. 1 písm. d) VZN mesta Zlaté Moravce c. 6/2011 Zásady hospodárenia

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, 
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 

pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Zápisnica č,15/2013 

zo zasadnutia Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského maj etku, cestovného 
ruchu a regionálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, konaného dňa 

03. septembra 20 J 3/tj. v utorok! o 1530 hodine 
v malej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach 

Prítomní: predseda komi sie p. Miros lav Záchenský 
členovia: PaedDr. Pavol Petrovič, Mgr. Pavol Šepták, Mgr. Michal Adamec 

Hostia; Mgr. Roman Síra - prednosta MsÚ Zlaté Moravce 
I. Sekretár: Ing. Peter Kmeť 

Neprítomní: Mgr. Denisa Uhrinová (ospravedlnená), 

Program: 

I. 
Otvorenie 
2. 

Ing. Ján Adamec (ospravedlnený - zaslané písomné stanoviská k jednotlivým bodom), 
Marián Pacher (neospravedlnený) 
(viď. Prezenčná listina, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice) 

Prejednanie materiálu pred postúpením do MsR a MsZ a prejednanie nových žiadosti - odpredaj 
a prenájom majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce 
2.1. 
Návrh na schválenie prenájmu nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prenájmu 
nebytového priestoru (kancelárie) číslo 106 o výmere 18,40 m2

, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté 
Moravce v budove súp isné číslo 1330 postavenej na parcele registra .. e" čís lo 1129/2 na 
Hviezdoslavovej ulice č. 183 v Zlatých Moravciach pre Miestny odbo r Matice s lovenskej v Zlatých 
Moravciach, vedenej predsedom Jozefom Valentom, Svätoplukova 32/A, 953 Ol Zlaté Moravce. 
Prenájom by bol z dôvodu hodného osobitného zretel'a pod l'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obc i v znení neskoršich predpisov s výškou prenájmu podľa článku 9 ods. I písm. g 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 612011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho dodatkov, tj. za celý priestor 1,- € za rok, pričom náj omca je povi nný platiť energie - elektrickú 
energiu, teplo, vodné, stočné a zrážkovú vodu. Doba prenájmu sa navrhuje na obdobie 3 rokovodOI. 
10.2013 do 30. 09. 2016. 
2,2 
Návrh na schválenie prenáj mu nehnulel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie prenájmu 
pozemku o výmere 176 m2 

; jedná sa o časť parcely registra "C" čislo 233/ 1 o celkovej výmere 4730 
m2 v kultúre záhrady pre zriad'ovate l'a Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach spoločnosť 
ESAM S.r.O., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce zastúpenej konate ľom Ing. Slavomírom 
E]jašom. Prenájom by bol z dôvodu hodného osobitného zreteľa pod l'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakol'ko uvedená spo ločnosť má už 
v prenáj me nebytové priestory a časť pozemku v areáli Materskej školy na Štú rovej ulici v Zlatých 
Moravciach a žiada o prenájom priľahlého pozemku priamo nadväzujllceho na už prenajatý pozemok, 
za účelom zväčšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich slJkromnej materskej škole. Výška 
prenájmu podľa č lánku 9 ods. I písm. d) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/20 J J Zásady hospodárenia 



s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov je za 1,- €/m'/rok a doba prenájmu je od O I. 
10. 2013 do 31. 12. 2018. 
2.3 
Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku v spoluvlastníctve mesta Zlaté Moravce -
pozemku parcely KN registra "E" číslo 1797 druh pozemku orná pôda (podl'a stavu "e" súčasť 
parcely 1799 v kultúre záhrada) o celkovej výmere 104 m' , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
na Ulici Spojovacej v Zlatých Moravciach, zapísaného v LV č. 5737 v polovine na mesto Zlaté 
Moravce, druhú polovinu spravuje po štyroch neznámych spoluvlastníkoch Slovenský pozemkový 
fond Bratislava. 
Záujem o odkúpenie predmetného pozemku má JUDr. Františck Filip, 

Dôvodom je, že uvedený pozemok je dlhé roky neudržiavaný a samotní susedia tam 
vedl'a bývajúci majú s uvedeným zanedbaným stavom problémy. Žiadatel' prehlasuje, že po odpredaji 
sa bude o pozemok riadne starať, aby mesto a ani susedia nemali žiadny problém. 
2.4 
Návrh na schválcnie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce- časti 

pozemku parcely KN registra "C" číslo 1462/6 o celkovej výmere 889 ol' , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza v k. Íl. Zlaté Moravce na Ulici I. mája v Zlatých Moravciach 
pred prevádzkou ARIZONA, zapísaného v LV č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce. Podľa 
geometrického plánu č. 85/2013 vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013 sa 
jedná o odpredaj novovytvorenej parcely KN registra "C" číslo 1"462/42 o výmere 75 m', druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria pre podnikateľa obchodné mcno Mgr. Branislav Gramblička 
ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska 276/l4A, 949 01 Nitra, IČO 34956760. 
Predaj predmetného mestského pozemku by bol z dôvodu hodného osobitného zretel"a podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko podl'a 
vyjadrenia Mgr. Branislava Grambličku má v správe a vo vlastníctve stavbu parkoviska na prevažnej 
časti pozemku na základe dohody so spoločnosťou TESCO STORES, a.s. a zvyšná časť pozemku je 
priľahlý pozemok. Uvedená dohoda so spoločnosťou TESCO STORES vzišla po prenajatí jeho 
pozemkov za symbolické nájomné I,-€ dlhodobo na 55 rokov. 
za predaj predmetného pozemku parcely registra ,P ' číslo 1462/42 o výmere 75 m' v kultúre 
zastavané plochy a nádvoria ponúka žiadatel' kúpnu cenu vo výške 9,- € za m' . 
2.5 
Návrh na schváleníe prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce (prístavba CVČ) - a to 
nebytových priestorov o výmere 168 m' , ktoré sa nachádzajú v "prístavbe stolnotenisovej herne" na 
pozemku parcele registra "C" číslo 2601 /24 o výmere 168 m' v kultúre zastavané plochy a nádvoria 
v k. ú. Zlaté Moravce, v prístavbe budovy Centra vol"ného času na Rovňanovej 7 v Zlatých 
Moravciach súpisné číslo 2062 postavenej na pozemku parcele registra "C" číslo 2601117, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m', na dobu 20 rokov od účinnosti nájomnej 
zmluvy, za nájom né vo výške 1,- € ročoe a tak ísto 1,- € ročne za dodávku médií (el. energie, vody 
a tepla), tj. spolu 2,- eurá ročne celkom, pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. so 
sídlom Elektráreň Mocbovce, 935 39 Mochovce, IČO: 31440029. Prenájom by bol z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obci v znení 
neskorších predpisova v súlade so znením článku 9 ods. I písm. g) VZN mesta Zlaté Moravce č . 

6/20 I I Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov, nakol"ko 
uvedená spoločnosť bola iniciátorom a investorom výstavby "prístavby stolnotenisovej herne", ktorú 
financovala v plnom rozsahu z vlastných finančných prostriedkov a súčasne je uzatvorenie nájomného 
vzťahu záväzkom obsiahnutým v Zmluve o budúcej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom 
Zlaté Moravce a spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. zo dlla IO. 07 . 2012, s ktorou 
vyslovilo súhlas mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na svojom 16. zasadnuti dňa 28. 06. 
2012 uznesením č . 354/2012. 
2.6 
Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - pozemkov 
parcely KN registra "C" číslo 1364/10 výmere 1485 m' , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
parcely KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m' , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
a parcely KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m' , druh pozemku ;wstavané plochy a nádvoria 
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a stavby "výmenníkovej staníce VS3" súpísné číslo 3537 postavenej na parcele registra "C" číslo 
1364/6, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach. 
Žiadosť predkladá Slosjar Law Services - JUDr. Marián Slosjár advokát - splnomocnený právny 
zástupca spo ločnosti Z-COM, S.r.o. so sídlom Čajkovského 3359/1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
36560774 vo veci uzatvorenia kúpnej zm luvy ako aj rokovaní súvisiacich s uzatvorenim kúpnej 
zmluvy. Žiada o oznámenie podmienok za ktorých bude možné uzavríeť kúpnu zmluvu na prevod 
vyššie uvedených nehnutel'ností ako aj lehotu, v ktorej bude možné predmetný prevod nehnutel'ností 
zrealizovať. V doplnenej žiadosti oznamuje, že klient má záujem o kúpu nehnutel'noslí za kúpnu cenu 
vo výške 10.000,- EUR. Účelom odkúpenia nehnutel'ností je prevádzkovanie spoločnosti Z·COM, 
S.r.o. ako reklamnej agentúry v centre mesta S lepšou dostupnosťou pre občanov, nakol'ko v súčasnosti 
sídli na periférii mesta. 
2.7 
Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časť 

pozemku parcely KN registra ,,c" číslo 1364/1 o celkovej výmere 1485 m2
, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria podl'a pri loženej situácie, ktorý sa nachádza vk . Ú. Zlaté Moravce na Duklianskej 
ulicí v Zlatých Moravciach vedl'a "výmenníkovej stanice VS3" pre p. Miroslava Zvii'ecibo v \I,·ine 
ajeho sestry Márie Bučkovej v Vz-i ne vo veci uzatvorenia kúpnej zmluvy ako aj 
rokovaní súvisiacich s uzatvorením kúpnej zmluvy. Účelom odkúpenia nehnuteľnosti je usporiadať do 
ich vlastnictva pozemok, na ktorom sa nachádza stavba dielne a kopaná studňa, ktorú už uživajú bez 
právneho stavu 27 rokov. 
2.8 
Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce - pozemkov 
parcely KN registra "C" číslo 1960/64 o výmere 19 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a 
parcely KN registra "C" číslo 2457/63 o výmere 19m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce na Nábrežl za majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami 
garáži vo vlastníctve žiadatel'a Ján Sládek 

Odpredaj vykonať v zmysle § 9a ods. 8 pism. b) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskoršich predpisova v súlade so stanovenou cenou mestským zastupitel'stvom 8,30 
€1m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadatel'a (pri stavbách 
hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti). 
2.9 
Informácia o neúspešnej obchodnej verejnej súťaže odpredaja pozemkov a stavby na Ulici 
S ládkovičovej č . 4S v Zlatých Moravciach, nakol'ko sa do súťaže nikto neprihlásil. 
2.10 
Informácia o neúspešnej obchodnej verejnej súťaže odpredaja nehnutel'ného majetku v podielovom 
spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravce v podiele 56615/100000-in v LV Č . 4537 - pozemku a stavby na 
Ulicí Hviezdoslavovej Č . 64 v Zlatých Moravciach v budove "Centrum ŽITAVA", nakolKo sa do 
súťaže nikto neprihlásil. 
2.11 
In formácia o neúspešnej obchodnej verejnej súťaže odpredaja pozemkov a stavieb na Ulici Viničnej Č . 

I v Zlatých Moravciach, nakol'ko sa do súťaže nikto neprihlásil. 

3. Rôzne 
3.1 
Ing. Mária Kesegová sa telefonicky pýtala, či má mesto Zlaté Moravce zauJem 
odkúpiť ich stánok - predajňu súpisné čís lo 3525 postaven ú na parcele registra ,,c'o číslo 1918/12, 
ktorý je vo vlastníctve mesta, prípadne či mesto odpredá pozemok im. 
3.2 
Štefan Néma, a jeho brat Marián Néma, bytom 

žiadajú o mimosúdnu dohodu za ich podiel na pozemkoch pod skládkou 
tuheho komunä lneho odpadu, t j . za pozemky v bývalých pozemnoknižných vložkách Č. 15 7 1, 1385 
a 875. 
3.3 
Adriana VyskočilovlÍ. : žiada o mimosúdnu dohodu za jej podiel 
na pozemku nachádzaJucl sa poa sK IaaKou mneno komunálneho odpadu, tj . za pôvodnú 
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pozemnoknižnú parcelu č. 2057 v podiele Y.-ina, ktorá bola vedená v pozemkovoknižnej vložke č. 

1354. 
4. Diskusia 

5. Záver 

K bodu l: 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Miroslav Záchenský, ktorý prítomných 
privítal. Po odsúhlasení programu sa pristúpilo k prejednávaniujednotlivých bodov programu. 

K bodu 2: 
Prejednanie materiálu pred postúpením do MsR a MsZ a prejednanie nových žiadosti - odpredaj 
a prenájom majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce: 

2.1 Návrh na schváleníe prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie 
prenájmu nebytového priestoru (kancelárie) čís lo 106 o výmere 18,40 m', ktorý sa nachádza vk. ú. 
Zlaté Moravce v budove súpisné číslo 1330 postavenej na parcele registra ,P' číslo 1129/2 na 
Hviezdoslavovej ulice č . 183 v Zlatých Moravciach pre Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých 
Moravciach, vedenej predsedom Jozefom Valentom, 
Prenájom by bol z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1 991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s výškou prenájmu podl'a článku 9 ods. l písm. g 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho dodatkov, t.j. za celý priestor 1,- € za rok, pričom nájomca je povinný platiť energie - elektrickú 
energiu, teplo, vodné, stočné a zrážkovú vodu. Doba prenájmu sa navrhuje na obdobie 3 rokov od O l. 
10. 2013 do 30. 09.2016. 
Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 Ol Zlaté Moravce, 
zastúpenej predsedom Jozefom Valentom dňa 30. 07. 2013 požiadal Mesto Zlaté Moravce 
o prenájom vol'nej kancelárie Č. 106 na l. poschodí v budove súpisné číslo 1330 na 
Hviezdoslavovej ulici Č. 183 v Zlatých Moravciach za nájomné vo výške 1,00 euro/ rok 
v zmysle VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho 
dodatkov Č. l, Č. 2 a Č. 3, Článku 9 ods. l písmeno g) 
"g) výška nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné nehnutel'nosti pre subjekty 
vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnost', záujmovú 
umeleckú činnost', telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre rozvoj mesta 
Zlaté Moravce a jeho obyvatel'ov - 1,00 euro/rok" 
V uvedených nebytových priestoroch plánujú zriadit' kanceláriu Miestneho odboru Matice 
slovenskej Zlaté Moravce na riešenie organizačných záležitostí, na prijímanie podnetov od 
občanov mesta a na aktívne podnecovanie k hrdosti k národu, regionálnej hrdosti 
a poznávani u slovanskej , ale i regionálnej histórii. 
Komisia podnikatel'skej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03. 09. 2013 -> odporučila schváliť prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov pre 
Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravcc, Svätoplukova 321A, 953 01 Zlaté 
Moravce, zastúpenej predsedom Jozefom Valcntom z dôvodu hodného osobitného zretel'a 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a pri stanovení výšky nájomného odporúča aplikovať Článok 9 ods. I písmeno g) 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce na obdobie 3 rokov od O l. 10. 2013 do 
30. 09. 2016 za nájomné v súlade so znenim čl. 9 ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta vo výške 1,00 euro/rok, s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške 
uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu (teplo. voda, elektrická energia, ... ) a uvedené 
priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
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Dôvodom hodným osobitného zretela na uzatvorenie náimu podla & 9a. ods. 9 písm. c)
zákona c. 138/1991 Zb. o maietku obcí v znení neskorších predpisov ie:

využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
zabezpecovanie kultúrnej a osvetovej cinnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce ajeho
obyvatelov

Zámer prenájmu hore uvedeného nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce pre Miestny
odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretela od Ol. 10.
2013 na dobu 3 rokov bude zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke
Mesta Zlaté Moravce dna 04. 09. 2013 a bude vyvesený až do skoncenia zasadnutia MsZ
konaného dna 19. 09. 2013.

Tento prenájom podlieha schváleniu mestským zastupitelstvom na základe § 9a, ods. 9 písm.
c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2.2 Návrh na schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie
prenájmu pozemku o výmere 190 m2; jedná sa o cast parcely registra "C" císlo 233/1 o celkovej
výmere 4730 m2 v kultúre záhrady pre zriadovatela Súkromnej materskej školy v Zlatých Moravciach
spolocnost ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce zastúpenej konatelom Ing.
Slavomírom Eliašom. Prenájom by bol z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm.
c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakolko uvedená spolocnost
má už v prenájme nebytové priestory a cast pozemku vareáli Materskej školy na Štúrovej ulici
v Zlatých Moravciach a žiada o prenájom prilahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý
pozemok, za úcelom zväcšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich súkromnej materskej škole.
Výška prenájmu podla clánku 9 ods. 1 písm. d) VZN mesta Zlaté Moravce c. 6/2011 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov je za 1,- €/m2/rok a doba
prenájmu je od Ol. 10.2013 do31.12.2018.
Spolocnost' ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 44927835,
zastúpená konatelom Ing. Slavomírom Eliašom, zriadovatel Súkromnej materskej školy
v Zlatých Moravciach, požiadala dna 06. 08. 2013 ako nájomca nebytových priestorov a casti
pozemku na Štúrovej ul. c. 15 v Zlatých Moravciach o prenájom dalšej casti pozemku na
parcele c. 233/1, ktorý je prilahlý pozemok priamo nadväzujúci na už prenajatý pozemok
pred vedlajšou terasou, za úcelom zväcšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich
súkromnej materskej škole. Dôvodom je, že vek detí, ktoré ich materskú školu navštevujú sa
zvýšil a preto im chýba plocha, kde by deti mohli hrat' futbal, vybíjanú a iné kolektívne hry.
Sú radi, že môžu prinášat' obcanom mesta a okoliu nové alternatívy a prístupy k výchove
a vzdelávaniu detí a že mestu i takýmto spôsobom prinášajú financie do mestskej pokladne, ci
pomáhajú šetrit' peniaze na chod materských škôl.

Komisia podnikatelskej cinnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dna
03. 09. 2013 ~ odporucila schvál it' prenájom vyššie uvedeného pozemku pre zriadovatela

Súkromnej materskej škol~ v Zlatých Moravciach spolocnost ESAM s.r.o., Jesenského 10,
953 01 Zlaté Moravce, ICO: 44927835, zastúpenej konatelom Ing. Slavomírom Eliašom
z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo v)'ške nájmu podla clánku 9 ods. l písm. d)
VZN mesta Zlaté Moravce c. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho dodatkov za 1,- €/m2/rok a doby prenájmu od Ol. 10.2013 do 31. 12.2018.
Súcasne komisia odporúca výrub poliehavých ihlicnatých kríkov riešit so Záhradníckymi
službami mesta Zlaté Moravce za podmienky náhradnej výsadby.
Kladné vyjadrenie k prenájmu uvedeného pozemku dala aj Materská škola Štúrova c. 15,
95301 Zlaté Moravce, zastúpená p. riaditelkou Lídiou Bajaníkovou, dna 31. 05. 2013.

5

Dôvodom hodným osobitného zretel'a na uzatvorenie nájmu podl'a § 9a. ods. 9 písm. c) 
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho 
obyvateľov 

Zámer prenájmu hore uvedeného nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce pre Miestny 
odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zretel'a od Ol. IO. 
2013 na dobu 3 rokov bude zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
Mesta Zlaté Moravce dňa 04. 09. 2013 a bude vyvesený až do skončenia zasadnutia MsZ 
konaného dňa 19. 09. 2013. 
Tento prenájom podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom na základe § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2.2 Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce - schválenie 
prenájmu pozemku o výmere 190 m2

; jedná sa o čast' parcely registra "C" čís lo 23311 o celkovej 
výmere 4730 m2 v kultúre záhrady pre zriad'ovatel'a Súkromnej materskej ško ly v Zlatých Moravciach 
spoločnosť ESAM s.r.o., Jesenského 10, 953 OJ Zlaté Moravce zastúpenej konateľom Ing. 
Slavomírom Eljašom. Prenájom by bol z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obc í v znení neskorších predpisov, nakoľko uvedená spoločnosť 
má už v prenájme nebytové priestory a časť pozemku v areáli Materskej školy na Stúrovej ulici 
v Zlatých Moravciach a žiada o prenájom priľahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý 
pozemok, za účelom zväčšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich súkromnej materskej škole. 
Výška prenájmu podľa článku 9 ods. I písm. d) VZN mesta Zlaté Moravce Č. 612011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov je za 1,- €Im2/rok a doba 
prenájmu je od O I. IO. 2013 do 31. 12. 2018. 
Spoločnosť ESAM s.r.o., Jesenského IO, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 44927835, 
zastúpená konateľom Ing. Slavomírom Eliašom, zriaďovateľ Súkromnej materskej školy 
v Zlatých Moravciach, požiadala dňa 06. 08. 2013 ako nájomca nebytových priestorov a časti 
pozemku na Štúrovej ul. Č. 15 v Zlatých Moravciach o prenájom ďalšej časti pozemku na 
parcele Č. 23311, ktorý je priľahlý pozemok priamo nadväzujúci na už prenajatý pozemok 
pred vedľajšou terasou, za účelom zväčšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich 
súkromnej materskej škole. Dôvodom je, že vek detí, ktoré ich materskú školu navštevujú sa 
zvýši l a preto im chýba plocha, kde by deti mohli hrať futbal, vybíjanú a iné kolektívne hry. 
Sú radi, že môžu prinášať občanom mesta a okol iu nové alternatívy a prístupy k výchove 
a vzdelávaniu detí a že mestu i takýmto spôsobom prinášajú financie do mestskej pokladne, či 
pomáhajú šetrit' peniaze na chod materských škôl. 

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03. 09. 2013 _ odporučila schválil' prenájom vyššie uvedeného pozemku pre zriaďovateľa 
Súkromnej materskej školl' v Zlatých Moravciach spoločnosť ESAM s.r.o., Jesenského 10. 
953 01 Zlaté Moravce, leo: 44927835, zastúpenej konateľom Ing. Slavomírom Eliašom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo v)'ške nájmu podl'a článku 9 ods. l písm. d) 
VZN mesta Zlaté Moravce Č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v zneni jeho dodatkov za l,' €Im'lrok a doby prenájmu od O I. IO. 2013 do 31. 12. 2018. 
Súčasne komisia odporúča výrub poliehavých ihličnatých kríkov riešil' so Záhradníckymi 
službami mesta Zlaté Moravce za podmienky náhradnej výsadby. 
Kladné vyjadrenie k prenájmu uvedeného pozemku dala aj Materská škola Štúrova Č. 15, 
9530 I Zlaté Moravce, zastúpená p. riaditeľkou Lídiou Bajaníkovou, dňa 31. 05. 2013. 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 
zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

uvedená spoločnosť má už v prenájme nebytové priestory a časť pozemku v areáli 
Materskej školy na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach a žiada o prenájom 
priľahlého pozemku priamo nadväzujúceho na už prenajatý pozemok pred vedľajšou 
terasou, za účelom zväčšenia plochy ihriska pre deti umiestnené v ich súkromnej 
materskej škole. 

Zámer prenájmu hore uvedeného nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce pre spoločnosť 
ESAM s,r.o., Jesenského 10, 953 Ol Zlaté Moravce, rčo: 44927835, zastúpenej 
konateľom Ing. Slavomírom Eliašom z dôvodu hodného osobitného zreteľa od Ol. IO. 
2013 do 31. 12. 20 18 bude zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
Mesta Zlaté Moravce dňa 04. 09. 2013 a bude vyvesený až do skončenia zasadnutia MsZ 
konaného dňa 19.09.2013. 
Tento prenájom podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom na základe § 9a, ods. 9 písm. 
c) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ale i podľa čl. 15 ods. 
I písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa ktorého mestské 
zastupite/sIVo schva/'uje prenájom nehnute/'ností na dobu neurčitÚ alebo na dobu určitÚ viac 
ako 3 roky. 

2.3 Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku v spoluvlastníctve mesta Zlaté Moravce -
pozemku parcely KN registra "E" čís lo 1797 druh pozemku orná pôda (podľa stavu "C" súčasť 
parcely 1799 v kultúre záhrada) o celkovej výmere 104 m' , ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce 
na Ulici Spojovacej v Zlatých Moravciach, zapísaného v LV Č. 5737 v polovine na mesto Zlaté 
Moravce, druhú polovinu spravuje po štyroch neznámych spoluvlastníkoch Slovenský pozemkový 
fond Bratislava. 
Záujem o odkúpenie predmetného pozemku má JUDr. František Filip, bytom 

Dôvodom je, že uvedený pozemok je dlhé roky neudržiavaný a samotní susedia tam 
vedl'a bývajúci majú s uvedeným zanedbaným stavom problémy. Žiadatel' prehlasuje, že po odpredaji 
sa bude o pozemok riadne starať, aby mesto a ani susedia nemali žiadny problém. Záujemca navrhuje 
kl'pnopredajnú cenu 12,- eur za I m2 za podiel mesta predmetného pozemku. 
Komisia sa predloženým návrhom zaoberala a odporúča osloviť v prvom rade Slovenský pozemkový 
fo nd, ako správcu za spoluvlastnícky podiel neznámych spoluvlastníkov, či v prvom rade Slovenský 
pozemkový fond neodkúpi spoluvlastnícky podiel od Mesta Zlaté Moravce. Až v prípade negatlvneho 
stanoviska SPF mesto pristúpi k opätovnému prejednaniu žiadosti p. JUDr. Františka Filipa. 

2.4 Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce- časti 

pozemku parcely KN registra "C" číslo 1462/6 o celkovej výmere 889 01
2
, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza vk. Ú. Zlaté Moravce na Ulici I. mája v Zlatých Moravciach 
pred prevádzkou ARIZONA, zapísaného v LV Č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce. Podľa 
geometrického plánu č. 85/2013 vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013 sa 
jedná o odpredaj novovytvorenej parcely KN registra "e" číslo 1462/42 o výmere 75 nť, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria pre podnikatel'a obchodné meno Mgr. Branislav Gramblička 
ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska 276/14A, 949 Ol Nitra, IČO 34956760. 
Predaj predmetného mestského pozemku by bol z dôvodu hodného osobitného zreteľa pod l'a § 9a ods. 
8 pism. e) zákona č . 13811991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, nakol'ko podl'a 
vyjadrenia Mgr. Branislava Grambličku má v správe a vo vlastníctve stavbu parkoviska na prevažnej 
časti pozemku na základe dohody so spoločnosťou TESCO STORES, a.s. a zvyšná časť pozemku je 
pril'ah lý pozemok. Uvedená dohoda so spoločnosťou TESCO STORES vzišla po prenajali jeho 
pozemkov za symbolické nájomné I ,-€ dlhodobo na 55 rokov. 
za predaj predmetného pozemku parcely registra ,,c" čís lo 1462/42 o výmere 75 m2 v kultúre 
zastavané plochy a nádvoria ponúka žiadatel' kúpnu cenil vo výške 9,- € za 10

2
• 
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Žiadatel Mgr. Branislav Gramblicka, 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, 94901 Nitra, ICO:
34956760 požiadal dna 20. 08. 2013 o odkúpenie casti pozemku parcely registra "C" císlo
1462/6 o celkovej výmere 889 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa
nachádza vk. Ú. Zlaté Moravce na Ulici l. mája v Zlatých Moravciach pred prevádzkou
ARIZONA, zapísaného v LV c. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce. Podla geometrického
plánu c. 85/2013 vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dna 06. 08. 2013 sa jedná o
odpredaj novovytvorenej parcely KN registra "C" císlo 1462/42 o výmere 75 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Zlaté Moravce, na ktorom sa nachádza podla
vyjadrenia Mgr. Branislava Gramblicku v správe a vo vlastníctve stavba parkoviska na
prevažnej casti pozemku na základe dohody so spolocnostou TESCO STORES, a.s. a zvyšná
cast pozemku je prilahlý pozemok. Uvedená dohoda so spolocnostou TESCO STORES
vzišla po prenajatí jeho pozemkov za symbolické nájomné 1,-€ dlhodobo na 55 rokov.
Za predaj predmetného pozemku parcely registra "C" císlo 1462/42 o výmere 75 m2 v kultúre
zastavané plochy a nádvoria ponúka žiadatel kúpnu cenu vo výške 9,- € za m2.

Komisia podnikatelskej cinnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dna
03. 09. 2013 ~ odporucila schválit zámer prevodu nehnutelného majetku Mesta Zlaté
Moravce - schválenie spôsobu prevodu 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 Ol 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 9,- eur/m2,
z dôvodu 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 schválenia zámeru spôsobu odpredaia podla ~ 9a. ods.
9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o maietku obcí v znení neskorších predpisov ie:

Mgr. Branislava Gramblicku 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.

Zámer spôsobu prevodu 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 Ol 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 z dôvodu hodného
osobitného zretela bude zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke Mesta
Zlaté Moravce dna 04. 09. 2013 a bude vyvesený až do skoncenia zasadnutia MsZ konaného
dna 19. 09. 2013.
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Žiadatel' Mgr. Branislav Gramblička, trvale bytom Ovocinárska 2761l4A, 949 O I Nitra, 
vystupujúci pri tomto právnom úkone ako podnikatel' pod obchodným menom Mgr. Branislav 
Gramblička ARIZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska 276/14A, 94901 Nitra, IČO: 
34956760 požiadal dňa 20. 08. 2013 o odkúpenie časti pozemku parcely registra "C" číslo 
1462/6 o celkovej výmere 889 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa 
nachádza vk. Ú. Zlaté Moravce na Ulici I . mája v Zlatých Moravciach pred prevádzkou 
ARIZONA, zapísaného v L V Č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce. Podľa geometrického 
plánu Č. 85120 13 vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 2013 sa jedná o 
odpredaj novovytvorenej parcely KN registra "C" číslo 1462/42 o výmere 75 m2

, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria vk. Ú. Zlaté Moravce, na ktorom sa nachádza podľa 

vyjadrenia Mgr. Sranislava Grambličku v správe a vo vlastníctve stavba parkoviska na 
prevažnej časti pozemku na základe dohody so spoločnosťou TESCO STORES, a.s. a zvyšná 
časť pozemku je priľahlý pozemok. Uvedená dohoda so spoločnosťou TESCO STORES 
vzišla po prenajati jeho pozemkov za symbolické nájomné l ,-€ dlhodobo na 55 rokov. 
Za predaj predmetného pozemku parcely registra "C" číslo 1462/42 o výmere 75 m2 v kultúre 
zastavané plochy a nádvoria ponúka žiadatel' kúpnu cenu vo výške 9,- € za m2

. 

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03. 09. 2013 _ odporučila schváli ť zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce - schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C" číslo 
1462/6 - podľa geometrického plánu Č. 8512013, vyhotoveného geodetom p. Martinom 
Švecom dňa 06. 08. 2013, novovytvorenej parcely KN registra "C" číslo 1462/42 
o výmere 75 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Branislava 
Grambličku, trvale bytom Ovocinárska 276/14A, 949 O 1 Nitra, vystupujúci pri tomto 
právnom úkone ako podnikateľ pod obchodným menom Mgr. Branislav Gramblička 
ARJZONA centrum, miesto podnikania Ovocinárska 276/1 4A, 949 Ol Nitra, IČO 
34956760, za cenu 9,- eur/m2

, 

z dôvodu hodného osobitného zrete l'a podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa schválenia zámeru sPÔsobu odpredaja podľa § 9a. ods. 
9 pism. cl zákona č. 138/ 199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

Mgr. Branislava Grambličku má v správe a vo vlastníctve časť stavby parkoviska na 
zák lade dohody so spol očnosťou TESCO STORES, as. a zvyšná časť pozemku je 
pri l'ahlý pozemok pri parkovisku prislúchajúcemu k jeho prevádzke ARIZONA 
centrum v Zlatých Moravciach. 

Zámer spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C" číslo 1462/6 - podľa 
geometrického plánu č. 8512013, vyhotoveného geodetom p. Martinom Švecom dňa 06. 08. 
2013, novovytvorenej parcely KN registra "C" číslo 1462/42 o výmere 75 m2

, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Mgr. Branislava Grambličku, trvale bytom 
Ovocinárska 2761l4A, 949 Ol Nitra, vystupujúci pri tomto právnom úkone ako podnikateľ 
pod obchodným menom Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA centrum, miesto 
podnikania Ovocinárska 276/14A, 949 Ol Nítra, IČO 34956760 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke Mesta 
Zlaté Moravce dňa 04.09.2013 a bude vyvesený až do skončenia zasadnutia MsZ konaného 
dňa 19. 09. 2013. 

7 



2.5 Návrh na schválenie prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce (prístavba CVC) 
a to nebytových priestorov o výmere 168 m2, ktoré sa nachádzajú v "prístavbe stolnotenisovej herne"
na pozemku parcele registra "C" císlo 2601/24 o výmere 168 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria
v k. Ú. Zlaté Moravce, v prístavbe budovy Centra volného casu na Rovnanovej 7 v Zlatých
Moravciach súpisné císlo 2062 postavenej na pozemku parcele registra "C" císlo 2601/17, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2, na dobu 20 rokov od úcinnosti nájomnej
zmluvy, za nájomné vo výške 1,- € rocne a tak isto 1,- € rocne za dodávku médií (el. energie, vody
a tepla), t.j. spolu 2,- eurá rocne celkom, pre spolocnost ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. so
sídlom Elektráren Mochovce, 935 39 Mochovce, ICO: 31440029. Prenájom by bol z dôvodu
hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisova v súlade so znením clánku 9 ods. l písm. g) VZN mesta Zlaté Moravce c.
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov, nakolko
uvedená spolocnost bola iniciátorom a investorom výstavby "prístavby stolnotenisovej herne", ktorú
financovala v plnom rozsahu z vlastných financných prostriedkov a súcasne je uzatvorenie nájomného
vztahu záväzkom obsiahnutým v Zmluve o budúcej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom
Zlaté Moravce a spolocnostou ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. zo dna 10. 07. 2012, s ktorou
vyslovilo súhlas mestské zastupitelstvo mesta Zlaté Moravce na svojom 16. zasadnutí dna 28. 06.
2012 uznesením C. 354/2012.

Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupitelstvu ako další krok, ktorý
nadväzuje na predošlé uznesenia mestského zastupitelstva:

- a to na uznesenie C. 312/2012 zo dna 26.4.2012, ktorým mestské zastupitelstvo
vyslovilo súhlas so zámerom prístavby stolnotenisovej herne k budove CVC, Rovnanova 7,
Zlaté Moravce s tým, že všetky náklady spojené s touto investíciou a zámerom znáša v plnom
rozsahu investor, ktorý predložil mestu tento zámer - spolocnost ENERGOSTROJ
Mochovce, s.r.o.

- uznesenie C. 354/2012 zo dna 28.6.2012, ktorým vyslovilo mestské zastupitelstvo
mesta Zlaté Moravce súhlas s obsahom Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve uzatvorenej
medzi Mestom Zlaté Moravce a spolocnostou ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o. dna
10.7.2012 a predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzatvorit do 60 dní odo dna
nadobudnutia právoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, ktorým príslušný stavebný úrad
povolí užívanie predmetnej prístavby stolnotenisovej haly k budove CVC Zlaté Moravce
zmluvu o nájme nebytového priestoru, predmetom ktorej bude užívanie novovybudovaného
priestoru prístavby po dobu 20 rokov za nájomné vo výške 1,- euro + 1,- euro za energie, co
by zohladnilo výšku vložených investícií.

Zámer prenájmu nehnutelného majetku Mesta Zlaté Moravce, a to nebytového
priestoru o výmere 160,30 m2, ktorý sa nachádza v"prístavbe stolnotenisovej herne" na
pozemku parc.c. 2601/24, k,ú. Zlaté Moravce, budovy Centra volného casu, Rovnanova 7, v
Zlatých Moravciach súpisné c. 2062 postavenej na pozemku - parcela KN registra "C" parc. c.
2601/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2, pre spolocnost
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráren Mochovce, 935 39 Mochovce, ICO:
31440029 z dôvodu hodného osobitného zretela podla § 9a ods. 9 písm. c) zákona c.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli
mesta a na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce dna 04. 09. 2013 a bude vyvesený až
do skoncenia zasadnutia MsZ konaného dna 19.9.2013.

Komisia podnikatelskej cinnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí
konanom dna 03. 09. 20 13 ~ odporucila schválit predmetný návrh.

S uvedenou spolocnostou bude uzatvorená Nájomná zmluva, ktorej obsah bol
predložený ako súcast Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a bol odsúhlasený na rokovaní
Mestského zastupitelstva dna 28.6.2012.
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2.5 Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce (prístavba CVe)
a to nebytových priestorov o výmere 168 ml, ktoré sa nachádzajú v "prístavbe stolnotenisovej herne" 
na pozemku parcele registra "C" čís lo 2601/24 o výmere 168 ml v kultúre zastavané plochy a nádvoria 
vk. Ú. Zlaté Moravce, v prístavbe budovy Centra voľného času na Rovňanovej 7 v Zlatých 
Moravciach súpisné číslo 2062 postavenej na pozemku parcele registra "C" číslo 2601117, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2

, na dobu 20 rokov od účinnosti nájomnej 
zmluvy, za nájomné vo výške 1,- € ročne a tak isto 1,- € ročne za dodávku médií (el. energie, vody 
a tepla), t.j. spolu 2,· eurá ročne celkom, pre spoločnosť ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. SO 

síd lom Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO : 31440029. Prenájom by bol z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisova v súlade so znením článku 9 ods. I písm. g) VZN mesta Zlaté Moravce č. 

6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov, nakol'ko 
uvedená spo ločnosť bola iniciátorom a investorom výstavby "prístavby stolnotenisovej herne", ktorú 
financovala v plnom rozsahu z vlastných finančných prostriedkov a súčasne je uzatvorenie nájomného 
vzťahu záväzkom obsiahnutým v Zmluve o budúcej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom 
Zlaté Moravce a spo ločnost'ou ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. zo dňa IO. 07. 2012, s ktorou 
vyslovilo súhlas mestské zastupitel'stvo mesta Zlaté Moravce na svojom 16. zasadnutí dňa 28. 06. 
2012 uznesením Č. 35412012. 

Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu ako ďalší krok, ktorý 
nadväzuje na predošlé uznesenia mestského zastupiteľstva: 

. a to na uznesenie Č. 312/2012 zo dňa 26.4.2012, ktorým mestské zastupitel'stvo 
vyslovilo súhlas so zámerom prístavby stolnotenisovej herne k budove CVČ, Rovňanova 7, 
Zlaté Moravce s tým, že všetky náklady spojené s touto investíciou a zámerom znáša v plnom 
rozsahu investor, ktorý predložil mestu tento zámer - spoločnosť ENERGOSTROJ 
Mochovce, s.r.O . 

• uznesenie Č. 354/2012 zo dňa 28.6.2012, ktorým vyslovilo mestské zastupiteľstvo 
mesta Zlaté Moravce súhlas s obsahom Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve uzatvorenej 
medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou ENERGOSTROJ Mochovce S.r.o. dňa 
10.7.2012 a predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzatvoriť do 60 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým prís lušný stavebný úrad 
povolí užívanie predmetnej prístavby stolnotenisovej haly k budove CVČ Zlaté Moravce 
zmluvu o nájme nebytového priestoru, predmetom ktorej bude užívanie novovybudovaného 
priestoru prístavby po dobu 20 rokov za nájomné vo výške 1,· euro + 1,· euro za energie, čo 
by zohľadni lo výšku vložených investícií. 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce, a to nebytového 
priestoru o výmere 160,30 m2, ktorý sa nachádza v"prístavbe stolnotenisovej herne" na 
pozemku parc.č . 2601/24, k.ú. Zlaté Moravce, budovy Centra voľného času, Rovňanova 7, v 
Zlatých Moravciach súpisné Č. 2062 postavenej na pozemku · parcela KN registra "C" parc. Č. 
2601117, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1353 m2, pre spoločnosť 
ENERGOSTROJ Mochovce s.r.o., so sídlom: Elektráreň Mochovce, 935 39 Mochovce, IČO: 
31440029 z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli 
mesta a na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce dňa 04. 09. 2013 a bude vyvesený až 
do skončenia zasadnutia MsZ konaného dňa 19.9.2013. 

Komisia podnikatel'skej 
ruchu a regionálneho rozvoja 
konanom dňa 03.09. 2013 ~ 

činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného 
pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí 
odporučila schváliť predmetný návrh. 

S uvedenou spoločnosťou bude uzatvorená Nájomná zmluva, ktorej obsah bol 
predložený ako súčasť Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a bol odsúhlasený na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva dňa 28.6.2012. 
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2.6 Návrh na schválenie prevodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -
pozemkov parcely KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 1485 m' , druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, parcely KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m' , druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria a parcely KN registra ,P' číslo 1364/6 o výmere 208 m', druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria a stavby "výmenníkovej stanice VS3" súpisné číslo 3537 postavenej na parcele registra 
"C" číslo 1364/6, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých 
Moravciach. 
Žiadost' predkladá Slosjar Law Services - JUDr. Marián Slosjár advokát - splnomocnený právny 
zástupca spoločnosti Z-COM, s.r.o. so síd lom Čajkovského 3359/1, 953 Ol Zlaté Moravce, IČO: 
36560774 vo veci uzatvorenia kúpnej zmluvy ako aj rokovaní súvisiacich s uzatvorením kúpnej 
zmluvy. Žiada o oznámenie podmienok za ktorých bude možné uzavrieť kúpnu zm luvu na prevod 
vyššie uvedených nehnutel'ností ako aj lehotu, v ktorej bude možné predmetný prevod nehnutel'nosti 
zrealizovať. V doplnenej žiadosti oznamuje, že kl ient má záujem o kúpu nehnutel'noslí za kúpnu cenu 
vo výške 10.000,- EUR. Účelom odkúpenia nehnutel'ností je prevádzkovanie spoločnosti Z-COM, 
S.r.O. ako reklamnej agentúry v centre mesta s lepšou dostupnosťou pre občanov, nakol'ko v súčasnosti 
sídli na periférii mesta. 
Komisia dovolila p. Dušanovi Rusnákovi, ako jednému zo štatutárov spoločnosti Z-COM, s.r.o., 
vystúpiť so zdôvodnením žiadosti o odkúpenie mestských pozemkov a stavby za cenu 10.000,- eur. 

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom 
dňa 03. 09. 2013 -+ Ileodporučila schváliť predmetný návrh z dôvodu, že p. Miroslav 
Zvírecí ajeho matka Mária Bučková požiada li o uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy 
na časť pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 1485 m' , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria pod l'a predloženej situácie na ktorom sa nachádza stavba ich dielne a ich kopaná 
studňa, ktorú už užívajú bez právneho stavu 27 rokov. Po odpredaji časti pozemku p. Zvífecímu ap. 
Bučkovej budú predmetom ďalšieho rokovania komisie všetky žiadosti o zvyšné pozemky a budovu 
bývalej výmenníkovej stanice. 

2.7 Návrh na schválenie I,revodu nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - časť 

pozemku parcely KN registra "C" číslo 1364/1 o celkovej výmere 1485 m' , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria podl'a priloženej situácie, ktorý sa nachádza vk. ú. Zlaté Moravce na Duklianskej 
ulici v Zlatých Moravciach vedľa "výmenníkovej stanice VS3" pre p. Miroslava Zvífecího v Y2-i ne 
ajeho matky Márie Bučkovej v Y2-ine vo veci uzatvorenia kúpnej zmluvy ako aj 
rokovaní súvisiac ich s uzatvorením kúpnej zm luvy. Účelom odkúpenia nehnutel'nosti je usporiadat' do 
ich vlastníctva pozemok, na ktorom sa nachádza stavba die lne a kopaná studňa, ktorú už užívajú bez 
erávneho stavu 27 rokov. 
Ziadateľ Miroslav Zvírceí, trvale bytom požiadal dňa 
08. 06.2012 a následne 05. II. 2012 o odkúpenie časti pozemku parcely registra "C" číslo 
1364/1 a dňa 02. 09. 2013 predložil situáciu návrhu odkúpenia pozemku, ktorý sa nachádza v 
k. Ú. Zlaté Moravce na Duklianskei ulici v Z latých Moravciach vedľa "výmenníkovei stanice 
VS3" pre p. Miroslava Zvífecího v 
podiele Y2-ina a jeho matky Márie Bučkovej 

v podiele Y2-ina, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
V žiadosti poukazuje, že pozemok bol vykúpený STAVOINVESTOU Bratislava IPO, 
stred iskom Nitra v roku 1986 pre účely výstavby Výmenníkovej stanice, ktorej funkčnosť 
zanikla v roku 2012. Pozemok zostal aj po vykúpení oplotený a o pozemok sa stále starajú. 
Na pozemku sa nachádza niekoľko stromov, studňa ako jediný zdroj pitnej vody na tomto 
pozemku. Susedné pozemky, ktoré vlastnia a užívajú, zdedili po strýkovi Jozefovi Radičovi 
a babke Jozefíne Balogovej . Súčasne prosia o zhovievavý prístup k tomuto problému. 
za predaj predmetnej časti pozemku parcely registra "e" číslo 1364/1 ponúka žiadateľ 
Miroslav Zvíl'ecí kúpnu cenu vo výške 50,- € za m2

• 
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Komisia podnikatel'skej činnosti , obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03. 09. 20 13 -+ odporučila schváliť zámer prevodu nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté 
Moravce - schválenie spôsobu prevodu časti pozemku parcely KN registra "C" číslo 
1364/1 - podl'a predloženej situácie, pričom žiadate!' si dá vypracovať geometrický plán 
na odčlenenie pozemku podl'a predloženej situácie a bude súhlasiť s navrhovanou 
kúpnopredajnou cenou 50,- eur/m2 

- z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dôvodom hodným osobitného zretel'a schválenia zámeru spôsobu odpredaja podl'a § 93, ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 

Miroslav Zvíi'ecí a Mária Bučková sú podieloví spoluvlastníci každý 
v podiele lI,-ina susedných pril'ahlých pozemkov parciel registra "C" čís l o 1388/2, 
1389 a 1391 zapísaných v LV Č. 82 a parcely registra "e" číslo 1388/5 zapísanej v LV 
číslo 7349 v k. Ú. Zlaté Moravce, 
pozemok už 27 rokov uživa a udržuje ho v č i stote . 

2.8 Návrh na schválenie prevodn nehnutel'ného majetku vo vlastnictve mesta Zlaté Moravce -
pozemkov parcely KN registra ,P' číslo 1960/64 o výmere 19 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria a parcely KN registra ne" číslo 2457/63 o výmere 19 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, ktoré sa nachádzajú vk. Ú. Zlaté Moravce na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach 
pod stavbami garáží vo vlastníctve žiadatel'a Ján Sládek . 

Odpredaj vykonať v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov a v súlade so stanovenou cenou mestským 
zastupiteľstvom 8,30 €1m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadatel'a 
(pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti). 

Žiadatel' Ján Sládek 
požiadal dňa 28. 08. 2013 o odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, ktoré sa 
nachádzajú na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pod stavbami garáží v jeho 
vlastníctve, na základe predloženého li stu vlastníctva číslo 7482, zapísaného v k. Ú. Zlaté 
Moravce na neho v celosti . Odkúpil' pozemky žiada za cenu obvyklú. 

Komisia podnikatel'skej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03 . 09. 20 13 -+ odporučila schváliť prevod nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce 
prevod pozemkov: parcely KN registra "e" číslo 1960/64 o výmere 19 m2

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria a parcely KN registra "e"' čís lo 2457/63 o výmere 19 m2

, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. Ú. Zlaté Moravce na Nábreží 
za majerom v Zlatých Moravciach pod stavbanli garáží. zapísané v L V Č. 7482 vo vlastníctve 
žiadatel'a Ján Sládek . 

zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Kúpnopredajná cena je stanovená mestským zastupitel'stvom na 8,30 
€1m2 za pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadatel'a (pri stavbách 
hromadných garáží na verejnom priestranstve postavených v minulosti) . 

2.9 Informácia o neúspešnej obchodnej verejnej súťaže odpredaja pozemkov a stavby na Ulici 
Sládkovičovej Č. 4S v Zlatých Moravciach, nako l'ko sa do súťaže nikto neprihlásil. 
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Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03 . 09.2013 --+ zohrala IIa vedomie uvedenú informáciu. 

2.10 Infonnácia o neúspešnej obchodnej verejnej súťaže odpredaja nehnuteľného majetku 
v podielovom spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravce v podiele 56615/100000-in v LV Č. 4537 -
{>ozemku a stavby na Ulici Hviezdoslavovej Č. 64 v Zlatých Moravcíach v budove "Centrum 
ŽiTA V A", nakolKo sa do súťaže nikto neprihlásil. 
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03 . 09. 2013 --+ zohrala IIa vedomie uvedenú informáciu. 

2.11 Infonnácia o neúspešnej obchodnej verejnej súťaže odpredaja pozemkov a stavieb na Ulici 
Viničnej Č. I v Zlatých Moravciach, nakolKo sa do súťaže nikto neprihlásil. 
Komisia podnikatel'skej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03.09.2013 --+ zohrala IIa vedomie uvedenú informáciu. 

3. Rôzne 

3.1 Ing. Mária Kesegová sa telefonicky pýtala, či má mesto Zlaté Moravce záujem 
odkúpiť ich stánok - predajňu súpisné čislo 3525 postaven ú na parcele registra ,,c" čislo 1918/ 12, 
ktorý je vo vlastnictve mesta, pripadne či mesto odpredá pozemok im. 
Komisia podnikatel'skej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15 . zasadnutí konanom dňa 
03. 09. 2013 --+ zohrala IIa vedomie uvedenú informáciu a odporúča ju riešiť spolu 
s finančnou komisiou po zistení návrhu ceny od vlastníkov stánku. 

3.2 Štefan Néma, a jeho brat Marián Néma, bytom 
žiadajú o mimosúdnu dohodu za ich podiel na pozemkoch pod skládkou 

tuhého komunálneho odpadu, tj . za pozemky v bývalých pozemkovoknižných vložkách Č. 1571, 1385 
a 875. 
Komisia podnikatel'skej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03. 09. 2013 --+ zohrala IIa vedomie uvedenú informáciu a odporúča zapracovať cenu 
(vlastnícka výmera x 2,50 €1m2

) do návrhu rozpočtu na rok 2014. 

3.3 Adriana Vyskočilová, žiada o mimosúdnu dohodu za jej 
podiel na pozemku nachádzajúci sa pod skládkou tuhého komunálneho odpadu, t.j . za pôvodnú 
pozemkovoknižnú parcelu Č. 2057 v podiele V.- ina, ktorá bola vedená v pozemkovoknižnej vložke č. 
1354. 
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 
03. 09. 2013 --+ zohrala IIa vedomie uvedenú informáciu a odporúča zapracovať cenu 
(vlastnícka výmera x 2,50 €/m2

) do návrhu rozpočtu na rok 20 14. 

4. Diskusia - do diskusii sa neprih lásili členovia komisie. 
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5. Záver zasadnutie komisie ukoncil predseda komisie p. Miroslav Záchenský, ktorý podakoval
všetkým prítomným za úcast, pripomienky a návrhy k prejednávaným bodom.

~/n
Mir~~;Chenský

predseda komisie

Zapísal: Ing. Peter Kmet
sekretár komisie

12

S. Záver zasadnutie komisie ukončil predseda komisie p. Miroslav Zachenský, ktorý poďakoval 
všetkým prítomným za účasť, pripomienky a návrhy k prejednávaným bodom. 

Zapísal: Ing. Peter Kmeť 
sekretár komisie 

12 

Môr~~ť.:::ý 7 
predseda komisie 



PREZENČN Á LISTINA 

z IS. zasadnutia Komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského 
majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 

pri MsZ v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 03. 09. 2013 o IS30 hod. v malej zasadačke MsÚ Zlaté Moravce 

I . Miroslav Záchenský - predseda 

2. Mgr. Denisa Uhrinová 

3. PaedDr. Pavol Petrovič 

4. Mgr. Pavol Šepták 

S. Mgr. Michal Adamec 

6. Ing. Ján Adamec 

7. Marián Pacher 

Pozvaní: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

Ing. Jozef Škvarenina 

Mgr. Roman Šíra 

Ing. Michal Borkovič 

Sekretár komisie: 

Ing. Peter Kmeť 


