
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
pri MsZ v Zlatých Moravciach 

Z á p i s n i c a č. 1/2015 

zo zasadnutia Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, konaného dňa 

11. februára 2015 /t.j. v stredu/ o 16°0 hodine 

Prítomní: 

Neprítomní: 
Hostia: 

Sekretár: 

Program: 
1. 

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach 

predseda komisie: Mgr. Michal Cimmermann 
členovia: Ing. Ján Adamec, Mgr. Roman Šíra, JUDr. Helena Rozborová, Bc. Martin 
Raček a Ing. Radovan Štekl 
JUDr. Alžbeta Esterková - ospravedlnená 
Ing. Serafína Ostrihoňová - primátorka mesta, Ing. Miroslav Šlosár - prednosta MsÚ, 
Ing. Karol Švajčík - poslanec MsZ 
Ing. Peter Kmeť 
(viď. Prezenčná listina, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice) 

Otvorenie - rokovanie komisie otvoril sekretár komisie a privítal prítomných 
2. 
Voľba predsedu komisie: 
Sekretár komisie rozdal lístky členom komisie, na ktoré členovia komisie napísali koho navrhujú za 
predsedu komisie a koho navrhujú na post podpredsedu komisie. Podľa predložených lístkov boli 
zvolení: 
S počtom hlasov 4 (zo 6 možných hlasov) bol predsedom komisie zvolený Mgr. Michal Cimmermann. 
S počtom hlasov 4 (zo 6 možných hlasov) bola podpredsedom komisie zvolená JUDr. Alžbeta 
Esterková. 
Nezvolenou predsedníčkou s 2 hlasmi bola JUDr. Alžbeta Esterková, nezvoleným podpredsedom s 1 
hlasom bol Ing. Ján Adamec, nezvolenou podpredsedníčkou s 1 hlasom bola JUDr. Helena 
Rozborová. 
3. 
Návrh na schválenie ďalších termínov zasadnutí komisie: 
Komisia 6 hlasmi za schválila termíny zasadnutí komisie nasledovne: 

4. 

07. apríla 2015 /t.j . v utorok/ o 16°0 hodine 
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach 

02. júna 2015 /t.j. v utorok/ o 16°0 hodine 
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach 

02. septembra 2015 /t.j. v stredu/ o 16°0 hodine 
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach 

03. novembra 2015 /t.j. v utorok/ o 16°0 hodine 
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach 

01. decembra 2015 /t.j. v utorok/ o 16°0 hodine 
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach 

Prejednanie materiálov pred postúpením MsZ - prejednanie nových žiadostí, pokračovanie v 
prejednaní niektorých žiadostí. 
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4.1 
Žiadosť o odpredaj mestského bytu na Tekovskej ulici - p. Zuzana Vojtasovicsová 
požiadala 18.07.2014 o odkúpenie trojizbového bytu č. 13 na Tekovskej ul. č. 51, ktorého je 
nájomníčkou od roku 2001. Žiadateľka zaplatila pri výstavbe finančnú zábezpeku. Uznesením č. 
897/2014 z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 13.11.2014 
bol schválený spôsob prevodu mestského bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku 
parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých 
Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Mesto Zlaté Moravce dalo vypracovať znalecký posudok pre stanovenie ceny a následne predkladá 
materiál komisii na jeho ďalšie prerokovanie. 
Vyjadrenie komisie - komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb 
pri MsZ v Zlatých Moravciach, na svojom 1. zasadnutí dňa 11.02.2015, jednohlasne - 6 hlasmi za -
odporučila schváliť v mestskom zastupiteľstve návrh prevodu mestského bytu v bytovom dome 
súpisné číslo 3027 na pozemku parcely KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, konkrétne: trojizbového bytu č.13 (Hl), na 1. nadzemnom 
podlaží na Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach v celosti, a podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods . 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov pre Zuzanu Vojtasovicsovú 
Kúpnopredajná cena 34.908,91 € bola vypočítaná nasledovne: cena podľa znaleckého posudku č . 
39/2014 na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Mesta Zlaté Moravce pre účely prevodu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 45.400,00 €plus cena za znalecký posudok 170,00 €mínus 
vložená finančnú zábezpeka vo výške 321.176,- Sk =10.661.09 €. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na prevod bytu č. 13 v celosti, a podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele 83074/3740077-in 
podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- žiadateľka zaplatila finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového domu, 
- žiadateľka je užívateľkou - nájomníčkou bytu. 

4.2. 
Predmetom materiálu je prejednanie žiadosti manželov Markusa Geletu a Tatiany Geletovej 
o odkúpenie časti mestského pozemku pod časťou ich užívanej záhrady v Zlatých Moravciach pri 
Ulici Chyzeroveckej - v k. ú. Zlaté Moravce časť parcely KN registra „E" číslo 1251/1 o výmere cca 
80 m2 v kultúre vodné plochy z L V č. 5417 a vyčíslenie kúpnej ceny. Uvedená parcela v minulosti 
slúžila ako časť Podhájskeho potoka, ale po záplavách začiatkom 60-tych rokov bol potok zanesený 
zeminou a prestal plniť svoju funkciu. Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi susednej záhrady 
parcely registra „C'' číslo 4274 a susedného dvora parcely registra „C" číslo 4275/l, zapísanými v LV 
č. 1203 v k.ú. Zlaté Moravce. 
Určenie spôsobu prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podmienok a určenie kúpnej ceny 
bolo chválené na 38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 18. 09. 
2014 uznesením číslo 861/2014. 
Manželia Geletoví predložili geometrický plán a požiadali o splatenie kúpnej ceny - pri podpise 
zmluvy 280,- €a nasledujúce dva mesiace po 140,- €,pričom súhlasia aby návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností bol podaný až po zaplatení celej kúpnej ceny. 
Vyjadrenie komisie - komisia jednohlasne - 6 hlasmi za - odporučila schváliť v mestskom 
zastupiteľstve návrh odpredaja mestského pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN registra „C" 
číslo 42 78/1 o výmere 80 m2 v kultúre vodné plochy z L V č. 5417, podľa geometrického plánu č. 
77/2014 vyhotoveného GK Martin Holý dňa 19.11.2014, overený OÚ Zlaté Moravce katastrálnym 
odborom 28 .11.2014 
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- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, 
- pre Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú 

do 

- za kúpnopredajnú cenu 7,- eur/m2 
, čo pri výmere 80 m2 predstavuje sumu 560,- €s navrhovaným 

dohodnutým spôsobom splatenia kúpnej ceny - pri podpise zmluvy 280,- €a nasledujúce dva mesiace 
po 140,- €,pričom návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný až po zaplatení celej kúpnej 
ceny. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- pozemok sa nachádza za pozemkom žiadateľov aje priľahlý k ich pozemku parcelám registra „C" 
číslo 4274 a 4275/1 v k. ú. Zlaté Moravce, ktorý už užívajú, 
- pozemok malej výmery. 

4.3. 
H.K.Gastro s.r.o ., SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, Ičp 36735191, prevádzka Pizzérie Župan, 
Župná 8, 953 O l Zlaté Moravce v zastúpení konateľa Petra Simona, požiadala 12.01.2015 mesto Zlaté 
Moravce o prenájom nebytových priestorov v Župnom dome - časť bývalá kaplnka o ploche 50 m2 a 
vedľajšia miestnosť o ploche 1 O m

2 
spolu 60 m2 pre potreby rozšírenia existujúcich priestorov 

o miestnosť na súkromné spoločenské akcie - narodeninové oslavy, krstenie, kary, stretávky atď. -
kde by boli zákazníci oddelení od pizzérie. Priestory sú prispôsobené tak, aby kaplnka mohla súčasne 
fungovať s existujúcou prevádzkou. Tieto priestory si vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu pod dohľadom 
pamiatkového úradu od vykurovania, rozvodu elektrickej siete, vody, sanačných prác interiérových 
i exteriérových, rekonštrukcie okien, dverí, vybudovanie obkladu a dlažby. Spoločnosť počíta, že táto 
rekonštrukcia si vyžiada investičný kapitál vo výške 60 - 70 tisíc Eur a z toho dôvodu žiada 
o schválenie nájomnej ceny 15 eur za 1 m2/rok a dobu prenájmu l O rokov, pričom nepožadujú od 
mesta preplatenie nimi vynaložených nákladov. 
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti , obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02. 2015 jednohlasne odporučila - 6 hlasmi za - schváliť v mestskom 
zastupiteľstve návrh prenájmu časti nebytového priestoru - bývalej kaplnky v Župnom dome o rozlohe 
50 m2 a vedľajšiu miestnosť 10 m2 spolu 60 m2 

- v stavbe súpisné číslo 2391 postavenej na parcele KN 
registra „C" číslo 658/2 v k. ú . Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté 
Moravce - z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre H.K.Gastro s.r.o., IČO 36735191 za 
nájomnú cenu 15,- €/m2/rok na dobu 10 rokov od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2025 za podmienky opravy 
priestorov nájomníkom na jeho náklady bez ich preplatenia mestom s vydokladovaním finančného 
investovania a súpisom prác v týchto priestoroch. Ďalšou podmienkou je navyšovanie nájomného o % 
inflácie oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR v zmysle článku 9, ods. 2 VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - neudržiavaný priestor bez energií 
- vedľajšie priestory prislúchajúce k existujúcim už prenajatým priestorom H.K.Gastro s.r.o. 

4.4 
Žiadosť p. Eriky Blahovej, o prenájom pozemku 
mesta časť parcely KN registra „C" číslo 2606/1 o výmere 30 mL. Žiadateľka vlastní viničný domček v 
k.ú. Zlaté Moravce na parcele KN číslo 2702 na Šafranickej ulici v Zlatých Moravciach a má problém 
s parkovaním a skladovaním palivového dreva. Zaväzuje sa o opílenie agátov a vyčistenie plochy a 
oplotenie plochy na vlastné náklady. 
Jedná sa o časť pozemku v západnej časti areálu na Viničnej 1 za skladom zeleniny nájomcu Ing. 
Fábera. 
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Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02. 2015 6 hlasmi proti - jednohlasne neodporučila schválenie v mestskom 
zastupiteľstve z dôvodu hodného osobitného zreteľa návrhu prenájmu časti pozemku časť oarcelv KN 
registra „C" číslo 2606/1 o výmere 30 m2 pre p. Eriku Blahovú, Za 
humnami 142, za účelom parkovania a skladovania dreva na Šaframckej ulici v Zlatých Moravciach. 
Dôvodom je možná škoda na majetku mesta, zosuvom pôdy na budovu skladu zeleniny a ovocia, 
zaťažením pozemku vozidlom a drevom. 

4.5 
Žiadosť Motoklub Zubry, Viničná 1, Zlaté Moravce zo dňa 20.01.2015 o zníženie nájmu z dôvodu, že 
rekonštrukcia priestorov ich stála nemalé finančné prostriedky a klub sa počas zimných mesiacov 
prakticky nevyužíva. Na oplátku ponúkajú účasť na darovaní krvi a ostatných akciách organizovaných 
mestom. Súčasné nájomné je 12,- €/m2/rok. 

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti , obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02 . 2015 6 hlasmi proti - jednohlasne neodporučila schválenie v mestskom 
zastupiteľstve z dôvodu hodného osobitného zreteľa zníženie doterajšieho nájomného. 

4.6. 
Žiadosť občianskeho združenia Združenie slovenských hľuzovkárov, Hlavná č . 652, 941 42 Veľké 
Lovce, zastúpené štatutárom predsedom predsedníctva Petrom Meszárošom zo dňa 23.01.2015 o 
prenájom mestského nebytového priestoru v Administratívnej budove na Hviezdoslavovej ulici č. 183 
v Zlatých Moravciach. Priestor bude využívaný ako kancelársky priestor a na zriadenie herbára s 
cieľom uchovania vysušených vzoriek vzácnych podzemných húb pre ďalší výskum. Občianske 
združenie je neziskovou organizáciou. 
Žiadosť občianskeho združenia o prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo výške 
1,00 euro/ rok v zmysle VZN č. 6(2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho dodatkov č . 1, č . 2 a č. 3, Clánku 9 ods. 1 písmeno g).s tým, že uvedený subjekt bude v plnej 
výške uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ... ) a uvedené 
priestory bude udržiavať v dobrom stave. 

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02 . 2015 6 hlasmi za - jednohlasne odporučila schválenie v mestskom 
zastupiteľstve z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve 
Mesta Zlaté Moravce - nebytové priestory o celkovej výmere 22,38 m2 (kancelária č. 111 o výmere 
18,55 m 2 + ostatné nebytové priestory o výmere 3,83 m2

), ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti -
stavba súpisné číslo 1330 (administratívna budova) na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých 
Moravciach (1. poschodie) postavenej na pozemku - parcela KN reg. „C", č. parcely 1129/2 a), 
zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce 
na LV č. 3453 
pre Združenie slovenských hľuzovkárov, zastúpené predsedom združenia Petrom Mészárošom so 
sídlom Hlavná 652, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 423 71902 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 od 01.03.2015 do 31.12.2015 za nájomné v zmysle VZN č. 612011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v znení jeho Dodatkov -
článok 9 ods. 1. písmeno g), ktorý znie: „ výška nájomného za nebytové priestory, pozemky alebo iné 
nehnuteľnosti pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú 
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam pre 
rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov - 1,00 €/rok" s tým, že uvedený subjekt bude v plnej 
výške uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu (teplo, voda, elektrická energia, ... ) a uvedené 
priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: 

zabezpečenie kultúrnej a osvetovej činnosti pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia 
využitie majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
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4.7 
Žiadosť p. Ivana Madolu, o prenájom majetku mesta z dôvodu 
osobitného zreteľa. Jedná sa o prenájom záhradky č. 7 o výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C" 
číslo 3164/20 v k.ú. Zlaté Moravce. Uvedenú záhradku má v súčasnosti v prenájme od O 1.04.2011 do 
31.03.2026 pán Jaroslav Mravík, Doterajší nájomník 
súhlasí s ukončením nájmu. Žiadosť o prenájom je predkladaná z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
nakoľko má pán Ivan Madola záujem o prenájom záhradky a zároveň chce nahradiť p. Mravíkovi 
investíciu, ktorú do uvedenej záhradky vložil (oplotenie, pergola, výsadba stromov a viniča). Nájom 
žiada uzatvoriť na obdobie od 01.04.2015 do 31.03.2026. 

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02. 2015 jednohlasne odporučila - 6 hlasmi za - schváliť v mestskom 
zastupiteľstve návrh prenájmu prenajať nehnuteľný majetok mesta - prenájom záhradky č. 7 o 
výmere 197,27 m2 z parcely KN registra „C" číslo 3164/20 v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej v LV č. 
3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce za podmienky uhradenia investícií doterajšiemu nájomníkovi 
- pre Ivan Madola, 
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné doterajšieho nájomcu na dobu od 
01.04.2015 do 31.03.2026. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je: 
- nový nájomca býva v susedstve záhradkárskej osady na Nitrianskej ulici 
- je ochotný nahradiť investície pôvodnému nájomníkovi (oplotenie, pergolu, výsadbu stromov a 
viniča) 

- pozemok malej výmery. 

4.8 
Čo s obchodnou verejnou súťažou na odpredaj stavby a pozemkov na Sládkovičovej 45 v Zlatých 
Moravciach: 

a) stavby súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom), postavenej na pozemku vedenom ako 
parcela registra „C" číslo 1825/2 o výmere 365 m2

, 

b) pozemku vedenom ako parcela registra „C" číslo 1825/2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 365 m2

, 

c) pozemku vedenom ako parcela registra „C" číslo 1825/l (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 1 334 m2 

• 

Na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže bol vybraný komisiou na otváranie 
a vyhodnocovanie súťažných ponúk návrh Anny Pekarovičovej z Nitry, odpredaj týchto 
nehnuteľností bol schválený v mestskom zastupiteľstve, ale na výzvu, aby prišla predstaviť svoj 
projekt a uhradiť poplatok 66,- €potrebný pre návrh do katastra sa viac p. Pekarovičová neozvala. 

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02. 2015 jednohlasne odporučila - 6 hlasmi za - prejednať právnikmi členmi 
komisie a právničky mesta najvhodnejší postup mesta, ako ďalej postupovať, aby mesto neprišlo do 
súdneho sporu. Sekretár komisie naskenuje podklady z Obchodnej verejnej súťaže pre členov komisie 
Mgr. Cirnmermana, JUDr. Esterkovú a JUDr. Rozborovú, pre posúdenie možností mesta a navrhnutie 
najvhodnejšieho postupu, ktorý bude vybraný na najbližšom zasadnutí komisie. 

5. Rôzne 

5.1. 
Prejednanie potreby financií na mimosúdne dohody usporiadania pozemkov pod skládkou TKO v roku 
2015. 
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02. 2015 zobrala jednohlasne na vedomie pripravený materiál pre finančné 
oddelenie na zapracovanie do rozpočtu mesta na rok 2015 finančné prostriedky potrebné na 
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mimosúdne dohody usporiadania pozemkov pod skládkou tuhého komunálneho odpadu. Potreba 
finančných prostriedkov na rok 2015 vychádza v celkovej sume 22.310,83 €. 

5.2. 
Žiadosť Ing. Barbory Verešovej o prenájom časti nebytového priestoru v budove strediska občianskej 
vybavenosti (kocke) na Duklianskej č. 2A pre cvičenie žien. 

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02. 2015 sa k bodu nevyjadrila a požiadala sekretára komisie predvolať žiadateľku 
na najbližšie zasadnutie komisie. Súčasne komisia žiada vyhlásiť priamy prenájom na všetky voľné 
mestské nebytové priestory a požiadala prednostu mestského úradu o doplnenie internetovej stránky 
mesta o aktuálnu informáciu o voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce. 

5.3. 
Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pod chodníkom a cyklistickým chodníkom na 
Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach. Spoločnosť QUEEN INVESTMENT ZM, s.r.o ., Robotnícka 
6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 489 103, požiadala dňa 04.02.2015 o odkúpenie spoluvlastníckeho 
podielu mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré mesto vlastní na pozemkoch- parcelách registra „E" číslo 
5134/2 o výmere 19 m2 a 5135/2 o výmere 19 m2

, pričom na podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2, t.j . 
celková výmera 15,84 m2

. 

Jedná sa o vykúpenie pozemkov pod zabezpečenie prístupu do novo budovaného obchodného centra 
na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach. Cena podľa znaleckého posudku č . 80/2014, ktorý bol 
urobený na ocenenie pozemkov pod obchodným centrom, je stanovená na 19,98 €/m2

. 

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02. 2015 jednohlasne odporučila - 6 hlasmi za - odpredať spoluvlastnícky podiel 
mesta Zlaté Moravce 5/12-in, ktoré mesto vlastní na pozemkoch - parcelách registra „E" číslo 5134/2 
o výmere 19 m2 a 5135/2 o výmere 19 m2

, pričom na podiel mesta pripadá dva krát 7,92 m2, t.j. 
celková výmera 15,84 m2 po cene 50,- €/ m2

, pričom je potrebné zaviazať spoločnosť QUEEN 
INVESTMENT ZM, s.r.o. zabezpečiť vytvorenie nového chodníka pre chodcov a cyklistov na 
pozemkoch v ich vlastníctve, ako náhradu za doterajší chodník pre chodcov a cyklistov 
v spoluvlastníctve mesta. 

5.4. 
Ing. Mária Kesegová a Ing. Július Keseg, podali dňa 04. 02. 
2015 žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti - pozemku o výmere 52 m2 pod 
ich stavbou súp. č. 3525 - dreveným montovaným stánkom na Hviezdoslavovej ulici - na parcele 
registra „C" číslo 1918/12 v k.ú. Zlaté Moravce. Stavba je v ich vlastníctve od roku 1992 za ktorú 
platia aj daň zo stavby. Za pozemok platia nájomné v zmysle nájomnej zmluvy. Nakoľko stavbu 
vlastnia 23 rokov žiadajú o odkúpenie pozemku pod stavbou, aby nehnuteľnosť mala jedného 
vlastníka. Stavbu po odkúpeniu pozemku chcú zrekonštruovať, aby zodpovedala podmienkam 
a požiadavkám dnešnej doby. 
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom l . 
zasadnutí dňa 11. 02. 2015 jednohlasne odporučila - 6 hlasmi za - schváliť v mestskom 
zastupiteľstve: 

a) návrh odkúpenia stavby - predajne - súpisné číslo 3525 postavenej na parcele registra „C" číslo 
1918/12 vk.ú. Zlaté Moravce, zapísanú vLV č. 7470 vbezpodielovom spoluvlastníctve manželov 
Ing. Márie Kesegovej a Ing. Júliusa Kesega, v hodnote 10.000,
€. 
V prípade, že manželia Kesegový nebudú súhlasiť s odpredajom stavby komisia súhlasí s: 
b) návrhom dlhodobého prenájmu podľa doterajších podmienok v platnej nájomnej zmluve. 
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5.5. 
Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN, Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce - žiadosť o dlhodobé predÍženie nájmu -
sklad zeleniny a ovocia na Viničnej 1 v Zlatých Moravciach. V týchto priestoroch uskutočňujem veľkoobchodnú 
činnosť predaja ovocia a zeleniny už vyše 20 rokov, pričom za tieto roky som do týchto priestorov investoval 
nemála finančných prostriedkov a z toho dôvodu žiadam Mesto Zlaté Moravce o dlhodobé predÍženie nájmu. 

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb na svojom 1. 
zasadnutí dňa 11. 02 . 2015 sa k bodu nevyjadrila a žiadosť posunula na ďalšie najbližšie rokovanie 
komisie. 
V diskusii k tomuto bodu vystúpil poslanec člen komisie Mgr. Roman Šíra a navrhol odpredať tento 
dubiózny majetok ako celok (celý areál Viničná č. 1) Obchodnou verejnou súťažou bez stanovenia 
ceny, pričom peniaze za odpredaj tohto majetku použiť na rekonštrukciu napríklad budovy kocky -
Strediska občianskej vybavenosti na Duklianskej ulici 2A, 2B v Zlatých Moravciach. 
Komisia žiada mesto o pripravenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže s návrhom kúpnej zmluvy 
na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva . 

6. Diskusia 

Do diskusie sa neprihlásil žiadny z prítomných členov komisie. 

7. Záver zasadnutie komisie ukončil predseda komisie Mgr. Michal Cimmermann, ktorý poďakoval 
prítomným za účasť a za pripomienky a návrhy k prejednávaným bodom. 

~ 
· ··M·~;: ·Mi·~h~i·ó~~~~~·· ·· 

predsed~ komisie 
' 

'A
fý ' v 

·Í~~: ·P~ter K~~~;·· Zapísal: 
sekretár komisie 
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PREZENČNÁ LISTINA 

z 1. zasadnutia Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, 
obchodu a služieb pri MsZ v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 11. 02. 2015 o 16°0 hod. vo veľkej zasadačke Ms Ú Zlaté Moravce 

1. JUDr. Alžbeta Esterková -

2. Mgr. Michal Cimmermann -

3. Ing. Ján Adamec -

4. Mgr. Roman Šíra -

5. JUDr. Helena Rozborová - člen 

6. Bc. Martin Raček - člen 

7. Ing. Radovan Štekl - člen 

Pozvaní: 

Ing. Serafina Ostrihoňová - primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár- prednosta MsÚ 

JUDr. Mária Vozárová - právnik Ms Ú 

Sekretár komisie: 

Ing. Peter Kmeť 
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