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Mesto Zlaté Moravce 
Mestské stredisko kultúry a športu, príspevková organizácia, 

Nám. A. Hlinku č.1, 953 01 Zlaté Moravce 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Mesto Zlaté Moravce, zastúpené správcom Mestským strediskom 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 -
časť nebytového priestoru - v budove so súpisným číslom 435, postavenej na parcele registra „C" 
číslo 1706/1 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce. Ide 
konkrétne o časť Mestského kultúrneho strediska o celkovej prenajímanej ploche 280,0 m2 

, za 
účelom prenájmu nebytových priestorov na zotrvanie múzea a Pamätnej izby J. Kráľa . Prenájom 
je na dobu určitú na 2 roky od 01.01.2016 do 31.12.2017 za nájomné 1,00 € I rok v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce, Čl. 9 ods. 1, písm. g v znení neskorších novelizácií, pričom 
nájomca je povinný uhrádzať náklady za služby spojené s obvyklým užívaním, 
pre Nitriansky samosprávny kraj - Ponitrianske múzeum v Nitre, so sídlom: štefánikova tr. 
1, 949 01 Nitra, IČO: 36 102 652 zastúpené riaditeľom Mgr. Antonom števkom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 
- využitie nebytových priestorov na záchranu umelecko - historických a prírodovedných 

pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta a v širšom okolí a inštalovanie expozícií 
zbierkových predmetov pre osvetovú činnosť, majúcu mimoriadny význam pre rozvoj mesta 
Zlaté Moravce a jeho obyvateľov. 

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

Zverejnené dňa: od 02.12.2015 do 17.12.2015 . J , 

Simona Holubová 
poverená riaditeľka MSKŠ 


