Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku
vo vlastníctve 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 nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - nebytové
eriestory o celkovej výmere 89,83 m 2 nachádzajúce sa v stavbe súpisné číslo 314/8 (budova
Zupného domu), postavenej na pozemku KN reg. „C", číslo parcely 658/1 o výmere 3 841 m2 ,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom
odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.
~

pre fyzickú osobu: Martin Kocian,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

č.

138/1991 Zb.

na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dva mesiace bez udania dôvodu, pričom počas
doby renovácie nebytových priestorov nie je povinný platiť nájomné, a po ukončení doby
renovácie je povinný platiť nájomné v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Zlaté Moravce SM_001!2017, účinné od 01.01.2017 v znení neskorších
dodatkov vo výške 1.751,70 €ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- vybudovanie centra pre súčasnú kultúru, umenie, kreativitu a spoluprácu;
- organizovanie vernisáží, výstav, premietanie študentských filmov, organizovanie letných kín na
nádvorí, koncertov, diskusií, workshopov, nočných trhov, susedských búrz, cestovateľských kín;
- zrekonštruovanie nebytových priestorov na vlastné náklady, vybudovanie inžinierskych sietí na
vlastné náklady;
Vypracovalo: Oddelenie majetkovo- právne mesta Zlaté Moravce
Zverejnené

dňa:

od 05.09.2018 do konania zastupiteľstva 20.09.2018
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