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

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

z dôvodu hodného osobitného zretel'a 

Mesto Zlaté Moravce v zmysle ustanoven ia § 9a ods . 9 písm . c) zákona č . 138/1 991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý znie : 
" pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zretel'a, o ktorých obecné 
zastupitel'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 schval'ovaním nájmu obecným 
zastupite/'stvom 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 časť pozemku parcely KN registra "C" , číslo parcely 233/1 
(druh pozemku záhrady; celková výmera : 4 730 m2) o výmere 190,00 m2 /bližšie 
špecifikovanej na snímke z katastrálnej mapy/, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
v areáli Materskej školy na Ul. Štúrovej 15 v Zlatých Moravciach pre obchodnú 
spo l očnosť ESAM s.r.o. zastúpenú konatel'om spoločnosti Slavomírom Eliašom, 
sídlo: J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 44 927 835, zapísanú v OR OS 
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. : 25112/N 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 od 01.07.2013 do 31 .12.2018; výška nájomného bude 
určená v zmysle Článku 9 ods. 1. písmeno d) VZN č . 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2/prenájom pozemku 
na podnikatel'ské účely ... 1, OO €/m 2/rok/. 

Dôvodom hodným osobitného zretel'a je: 
využitie čast i pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce deťmi , ktoré navštevujú jasle 
a škôlku s komunikačným jazykom anglickým na rozšírenie ihriska , ktoré bude svojou 
ve l'kosťou postačovať kapacite detí navštevujúcich uvedené zariadenie . 

Vypracovalo : Oddelenie správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce 

Zverejnené dňa: od 05.06.2013 do 20.06.2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 


