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

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného 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 obcí v znení neskorších predpisov, ktorý znie: 
" pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých 
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto 
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak 
ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas ce/ej tejto 
doby, u 

zverejňuje zmenu zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté 
Moravce - pozemku pod ra Geometrického plánu č. 54/2013 vyhotoveného 
geodetom Ing. M. Klimentom dňa 04. 11.2013 - novovytvorenej parcely registra 
"e" číslo 1364/7 o výmere 134 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria, ktorý 
sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach vedra 
.výmenníkovej stanice VS3" pre Miroslava Zvírecího 

v podíele %-ína a jeho matku Máríu 
Bučkovú 

v podiele %-ína za cenu vo výške 50,- € za m2 
, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpísov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- Miroslav Zvífecí a Mária Bučková sú podieloví spoluvlastníci 

každý v podiele Y:z-ina susedných prirahlých pozemkov parciel registra "C" 
číslo 1388/2, 1389 a 1391 zapísaných v LV Č. 82 a parcely registra "C" číslo 
1388/5 zapísanej v LV číslo 7349 v k. Ú. Zlaté Moravce, 
pozemok p. Miroslav Zvífecí už 27 rokov užíva a udržuje ho v čistote. 

Vypracoval : Ing. Peter Kmeť - odborný referent MsÚ Zlaté Moravce 

Zverejnené dňa: od T0 11.2013 ~ 
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