Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutel'ného majetku
vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zretel'a

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 byt' 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:
�

časť pozemku z pozemku parcely KN registra

"

C , parcelné číslo 2871/4 (druh
pozemku: ostatné plochy) o výmere 957 m2, vedenej na LV č. 3453, ktorý sa nachádza na
„

Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach.
�

časť pozemku z pozemku parcely KN registra

"

C , parcelné číslo 287114 (druh
pozemku: ostatné plochy) o výmere 15 m2, vedenej na LV č. 3453, ktorý sa nachádza na
„

Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach /na uvedenej časti pozemku sa nachádza predajný stánok
vo vlastníctve nájomcu/.
�

"

KN registra „ C , parcelné číslo 2871/4 (druh pozemku:
ostatné plochy) o výmere 135,00 m2, ktorý sa nachádza na Ul. Továrenská v Zlatých
časť

pozemku parcely

Moravciach.
� pre

podnikateľský subjekt: Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj ovocných
miesto podnikania: Hlavná 76, 951 95 Obyce, IČO: 31 197 337,
zápis v ŽR OÚ Nitra pod číslom: 407-3085, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a okrasných drevín,

na dobu od 01.06.2018 do 31.05.2023 za nájomné vo výške 1 334,13 €/ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:

- dlhodobý nájomca, ktorý má uvedený pozemok v prenájme od r. 2005 za účelom predaja
ovocných a okrasných drevín
Vypracovalo: Oddelenie majetkovo- právne mesta Zlaté Moravce
Zverejnené dňa: od 10.04.2018 do konania zastupiteľstva 26.04.2018
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