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

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 
vo vlastnictve Mesta Zlaté Moravce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Mesto Zlaté Moravce 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 nehnutel'ný majetok vo vlastnictve Mesta Zlaté 
Moravce - nebytové priestory o výmere 184,80 m2

, ktoré sa nachádzajú 
v nehnutel'nosti - budova SOV so súpisným číslom č. 1572 (iná budova) na 
pozemku parcely KN registra "Cu, č . parcely 2490/2 o výmere 849 m2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) - budova tzv. KOCKY na Ul. 
Duklianskej v Zlatých Moravciach, zapísaná na LV č. 3453, pre k. ú. Zlaté 
Moravce 
~ pre TERRA BONA, občianske združenie, Brezová 12, 95301 Zlaté 

Moravce, IČO: 42204 712 zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. 
Gabrielou Rakovskou 

z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. 

Dôvodom osobitného zreteľa je : 
~ využitie, zhodnotenie a zveľadenie majetku vo vlastníctve 

mesta Zlaté Moravce 
~ ambulantné poskytovanie služieb osobám so zdravotným 

postihnutím a TZP, vytvorenie denného stacionára podľa 
zákona č . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

~ vytvorenie chránenej dielne /10 osôb so zdravotným postihnutim/ 
~ poradenská služba pre rizikové sociálne skupiny mesta Zlaté Moravce 

Vypracovalo : 

Zverejnené dňa : 

Oddelenie správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

od 11.02.2013 do 28.02.2013 

@eee~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 


