
Mesto Zlaté Moravce 
------------------------------------_.---------------------------------

Mestský úrad , Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutel'ného majetku 
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce 

z dôvodu hodného osobitného zretel'a 

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: 
II pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zrete/'a, o ktorých obecné 
zastupite/'stvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 
zrete/' musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schva/'ovaním 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, " 
zverejnuJe zámer p re n aj ať nehnute l'ný majetok vo vlastn íctve Mesta Zlaté Moravce -
nebytové priestory o výmere 197,00 m 2

, ktoré sa nachádzajú v nehnutel'nosti - budova 
Materskej školy na Ul. Slnečnej 2 v Zlatých Moravciach - stavba so súpisným čís lom 

2077 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku parcely KN reg istra 
" C", č. parcely 5792/7 (druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria) 
~ pre Spojenú školu zastúpenú riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou , sídlo: J . Kráľa 

39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 34 062 840 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

na dobu 5 rokov od 01 .07.2013 do 30.06.2018 za nájomné v zmysle VZN č. 612011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce účinného od 11.07.2011 v 
znení jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 - článok 9 ods. 1 písmeno f) prenájom nebytových 
priestorov pod/'a účelu - pre školské zariadenia za účelom výučby --> 6,00 eurl m 2lrok. 

Dôvodom hodným osobitného zretel'a je : 
využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na výučbu žiakov 
Spojenej školy so zdravotným znevýhodnením , ktorých počet prevyšuje ka pacitu Spojenej školy 
na Ul. J. Král'a 39 v Zl atých Moravciach a taktiež skutočnosť , že Spojená škola zastúpená 
riaditel'kou PhDr. Zitou Záhorskou, sídlo : J. Král'a 39 , 953 01 Zlaté Moravce, IČO : 34 062 840 
plánuje zrea lizovať rekonštrukciu hygienických zari adení a výmenu okien v prenajatých 
priestoroch na vlastné náklady 

Vypracovalo : 

Zverejnené dňa: 

Oddelenie správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

od 05.06.2013 do 20.06.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 


