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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 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 spôsobomje 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 - časť
pozemku o výmere 20 m2 nachádzajúci sa na nádvorí Župného domu na Župnej ulici
v Zlatých Moravciach, parcela KN registra „C", č. parcely 658/1 (zastavaná plocha a nádvorie)
o celkovej výmery 3841 m2, zapísaný na LV č. 3453.
► pre fyzickú osobu - podnikateľa: Martina Kociana, miesto podnikania: Cintorínska
236/12, 951 93 Machulince, IČO: 48 296 066, OÚ Nitra, číslo živ. reg. 430-47660,
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 01.07.2019 do 31.12.2019 za nájomné vo výške 1,00 €/ m 2/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
► pozitívne vplývať na rozvoj mesta a zapájať ľudí, ktorí v ňom žijú
► zvýšiť historický potenciál mesta a podporiť turizmus
► rozšíriť centrum mesta o nový verejný priestor
► vytvoriť priestor pre spoluprácu s malými lokálnymi podnikateľmi / remeselníkmi
formou rôznych mestských trhov, pop-up shopov, workshopov pre verejnosť a pod.
dať
nádvoriu Župného domu zmysluplné využitie - momentálne slúži na zásobovanie
►
a parkovanie a chátra
► suplovať vysokú školu resp. priniesť do mesta kvalitnú ponuku podujatí, na ktoré sme
zvyknutí z vysokoškolských miest ako Bratislava, Trnava, Nitra
► zvýšiť záujem a angažovanosť obyvateľov vo verejnom dianí najmä formou
vytvorenia priestoru pre diskusiu, brainstormig a workshopy
► zvýšiť kultúrno-spoločenský potenciál
Vypracovalo: Oddelenie majetkovo - právne mesta Zlaté Moravce
Zverejnené dňa: od 03.06.2019 do konania zastupiteľstva 20.06.2019
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