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dátur:i podpi zodpovedného zamestnanca 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestské stredisko kultúry a športu, príspevková organizácia, 
Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42 208 033 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Mesto Zlaté Moravce, zastúpené správcom Mestské stredisko kultúry a športu, 
príspevková organizácia, Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42 208 033 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, ktorý znie: 
„ pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu 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," 
zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce, ktorý sa nachádza v areáli mestského štadióna: 
a) nebytové priestory - 2 kancelárske priestory o výmere 28 m2 a 4 šatne 
o celkovej výmere 66 m2 

, ktoré sa nachádzajú v Hlavnej budove športového areálu 
/tribúna/ so súpisným číslom 40 na pozemku parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/9 
o výmere 738 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté 
Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261, 
b) nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v budove pri tzv. pomocnom ihrisku so súpisným číslom 2227 na pozemku parcely 
KN reg. „C", č. parcely 3407/4 o výmere 376 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce 
na LV č. 4261, 
c) pozemky - pozemok parcely KN reg. „C", č. parcely 3407/17 o výmere 14 553 
m2

, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. futbalové ihrisko - hlavné) a pozemok parcely 
KN reg. „C", č. parcely 3407/16 o výmere 6 598 m2

, druh pozemku: ostatné plochy (tzv. 
futbalové ihrisko malé), ktoré sú zapísané OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom 
pre k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261, 
d) stavby - Telocvičňa T-18 so súpisným číslom 3134 na pozemku parcely KN reg. 
„C", č. parcely 3407/5 o výmere 1 434 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
a budova Sociálneho zariadenia so súpisným číslom 3135 na pozemku parcely KN 
reg. „C", č. parcely 3407/6 o výmere 272 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria - vedené OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pre k. ú. Zlaté Moravce 
na LV č. 4261, 
ďalej len „predmet nájmu" 

~ pre občianske združenie ~ožitavská futbalová akadémiu FC ViOn, Továrenská 
64, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 34 074 040 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 



na dobu 3 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2018 za nájomné 1,00 €/rok pri nasledovnom 
užívaní predmetu nájmu nájomcom : 

nebytové priestory uvedené pod písmenom a) a b) neobmedzene 
pozemky- ihriská uvedené pod písmenom c) 
pondelok až piatok od 15. 00 hod. do 17. 00 hod. 
sobota od 09. 00 hod. do 14. 00 hod. 
stavby uvedené pod písmenom d) 
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14. 30 hod. do 17. 00 hod. 
sobota od 09. 00 hod. do 14. 00 hod. 

Iv prípade potreby bude možná dohoda na ďalších termínoch a časoch užívania predmetu 
nájmu! 

Dôvodom hodným osobitného zretel'a je: 
Občianske združenie Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Továrenská 64, 953 01 Zlaté 
Moravce, I ČO: 34 074 040 zabezpečuje športovú činnosť, ktorá má pre rozvoj športu v meste 
Zlaté Moravce mimoriadny význam , a to aj z hľadiska plnenia samosprávnych funkcií mesta 
Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja telesnej ku ltúry a Mesto Zlaté Moravce má 
záujem na jej podpore 

Vypracovalo 

Zverejnené: 

Mestské stredisko kultúry a športu , príspevková organizácia, 
Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42 208 033 

od 02.12.2015 do 17.12.2015 
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Simona Holubová 
poverená riaditeľka MSKŠ 


