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Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Zlaté Moravce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9písm. 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
ť
musí by 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 by ť
zverejnený počas celej tejto doby,"
Zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, a to:
- parcely C-KN č. 3407/11 o výmere 2209 m2, druh pozemku: ostatná plocha, nachádzajúcej
sa v k. ú. Zlaté Moravce zapísanej na L V č. 4261 výlučne na mesto Zlaté Moravce,
pre Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce, so sídlom Továrenská 40/46,
95301 Zlaté Moravce, IČO: 37854887, reg. MVSR, dňa 22.05.2003, číslo: VVS/1-900/9021844, v mene ktorej koná Zuzana Jakabová, predseda klubu
- 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 07.03.2019 do 28.02.2034 za nájomné vo výške 1,00 €/rok podľa platných a
účinných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce SM_OOl 12017
účinných od O1.01.2017, v súlade s Prílohou č. 2, ods. 1„ 1.1„ podľa zaradenia do špeciálnej
kategórie- pre subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú
činnosť záujmovú umeleckú činnosť telesnú kultúru alebo šport majúce mimoriadny význam
pre rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov
Dôvody hodného osobitného zreteľa sú:
-

Klub pozemné hokeja HOKO Zlaté Moravce vybudovalo na predmetných
pozemkoch ,1 rozšírenie ihriska na pozemný hokej" na vlastné náklady
Na vybudovanom ihrisku vykonávajú šport - pozemný hokej

Zverejnené odo dňa 19.02.2019 do konania 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Zlatých Moravciach dňa 07.03.2019

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

