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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
o

Zlaté

Moravce v zmysle

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

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 byt' zverejnený počas celej tejto doby,"
Zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, a to:

-

a)
nebytové priestory - 2 kancelárske miestnosti o výmere 28 m2, 4 šatne o celkovej
výmere 66 m2
situované v Hlavnej budove športového areálu /tribúna/ súp. č. 40,
2
nachádzajúcej sa na pozemku pare. č. 3407/9 o výmere 738 m , druh pozemku zastavaná plocha
a nádvoria, vedené Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, pre k.ú. Zlaté
Moravce na LV č. 4261;

nebytové priestory - 4 šatne o celkovej výmere 52 m2 - situované v budove pri tzv.
b)
pomocnom ihrisku súp. č. 2227, nachádzajúcej sa na pozemku pare. č. 3407/4 o výmere 376 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedené Okresným úradom Zlaté Moravce,

-

katastrálnym odborom, pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261;

c)
stavby
Telocvičňa T-18 súp. č. 3134 nachádzajúca sa na pozemku pare. č. 3407/5
2
o výmere 1434 m , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a budova sociálnych priestorov
súp. č. 3135 nachádzajúca sa na pozemku pare. č. 3407/6 o výmere 272 m2 druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, obe vedené Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom, pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261;

d)
pozemky - pozemok pare. reg. „C" č. 3407/17 o výmere 14553 m2, druh pozemku
ostatná plocha (tzv. futbalové ihrisko - hlavné), a pozemok reg. „C" č. 3407/16 o výmere 6598
m2, druh pozemku ostatná plocha (tzv. futbalové ihrisko malé), vedené Okresným úradom Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom, pre k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261;

>-

pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC ViOn, zast. Ing. Martinom Ondrejkom
prezidentom PFA, so sídlom: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 074 040,
zapísanú v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
sekcia verejnej správy, sídlo: Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29,

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 01.02.2019 do 31.01.2029 za nájomné vo výške 1,00 €/rok podľa platných a
účinných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce SM_00112017
účinných od 01.01.2017, v súlade s Prílohou č. 2, ods. 1„ 1.1„ podľa zaradenia do špeciálnej
kategórie- pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú
činnost� záujmovú umeleckú činnost� telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny
význam pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov;

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
� sústavné zabezpečovanie športovej činnosti, ktorá má pre rozvoj športu v meste Zlaté
Moravce mimoriadny význam, a to aj z hľadiska plnenia samosprávnych funkcií mesta
Zlaté Moravce v športovej oblasti a oblasti rozvoja telesnej kultúry.

Vypracovalo: Oddelenie majetkovo- právne mesta Zlaté Moravce
Zverejnené dňa: od 08.01.2019 do konania zastupiteľstva 24.01.2019
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Paed r. Dušan Husár
pri átor mesta
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