
' Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 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 celej tejto doby," 
a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 148/2015 zo 
dňa 25.06.2015 zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce 
- spôsob prevodu pozemku - prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (z LV č. 5417) - podľa geometrického plánu č. 65/2015, vyhotoveného GOK Tibor 
Drienovský zo dňa 30.07.2015, úradne overeného 03.08.2015, novovytvorenej parcely 
registra „C" číslo 1918/17 o výmere 100 m2 v kultúre ostatná plocha, ktorý sa nachádza 
v k. ú. Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach vedľa pozemku 
žiadateľa, za podmienok: 
- kupujúci dá vyhotoviť na svoje náklady geometrický plán na odčlenenie časti pozemku 
podľa priloženej situácie, zrekonštruuje na vlastné náklady prístupovú cestu ku chodníku, 
zrekonštruuje samotný chodník popred jeho časť pozemku a vytvorí spevnenú plochu pre 
zásobovanie budovy zo zámkovej dlažby na odkupovanom pozemku, 
~ pre Richarda Havettu, bytom Tolstého 1637/24, Zlaté Moravce do vlastníctva v 
celosti 
~ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
~ za kúpnopredajnú cenu 30,- €/m2

, splatnú pri podpise kúpnej zmluvy. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- pozemok sa nachádza v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve pána Richarda Havettu, 
podľa listu vlastníctva č. 2724 a bude slúžiť na ich zásobovanie. 

Vypracovalo: oddelenie pre správu majetku mesta 
MsÚ Zlaté Moravce 

Zverejnené dňa: od 11.08.2015 do 08.09.2015 
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primátorka mesta 


