
' 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 dobrou vierou 11. poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 
ktorí požiadali primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú o zverejnenie zámeru odpredaja 
nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v nasledujúcom 
znení: 
Mesto Zlaté Moravce zvereJnUJe zámer prevodu mestského nehnuteľného majetku: 
pozemky - parcely KN registra „C", a to: z LV č. 7378 parcelu č . 3407/21 o výmere 1000 m2 ostatné 
plochy, z LV č. 4261 časť z parcely 3407/1 o výmere 2921 m2 ostatné plochy (podľa GP č. 88/2015 
novovytvorená parcela č. 3407/22) a z LV č . 4261 parcelu č. 3407/3 o výmere 160 m2 zastavané 
plochy a nádvoria v katastrálnom území Zlaté Moravce zapísaných v celosti na mesto Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 138/1191 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Zlaté Moravce za cenu minimálne 20 €/m2. 

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť: NBM, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 36/A, 
983 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 546 186, zastúpená konateľom spoločnosti Branislavom 
Nevínom. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

vybudovanie multifunkčného športovo - relaxačného centra na základe Výzvy z programu 
. rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7/PRV/2015 

účelnejšie využívanie majetku na nové športové a rekreačné účely, ktoré v meste Zlaté 
Moravce nie sú prístupné verejnosti : 2 squashové ihriská, krytý bazén s protiprúdom, aerobic 
sála, spinning aréna, 

budúci nadobúdateľ navrhol vybudovať nové multifunkčné zariadenie nahrádzajúce existujúce 
multifunkčné zariadenie určené na kancelárske, sociálne, hygienické a skladové účely na 
vlastné náklady na mieste určenom mestom Zlaté Moravce a súčasne toto zariadenie pripojiť 
na elektrickú sieť, vodu a septik na vlastné náklady 

budúci nadobúdateľ navrhol zabezpečiť preloženie vodovodnej prípojky s prepojením na 
existujúci vodovod v rámci areálu futbalového štadióna bývalého TJ CALEX na vlastné 
náklady 

Vypracovalo: oddelenie pre správu majetku mesta, MsÚ Zlaté Moravce 

Zverejnené dňa: od 11.08.2015 do 08.09.2015 

! 
1 
i 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 


