
Mestské stredisko kultúry a športu p. o.,  

Námestie A. Hlinku č. 1,  953 01  Zlaté Moravce 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku v správe  
Mestského strediska kultúry a športu p. o.   

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

Mestské stredisko kultúry a športu p. o. 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 správca povinný zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným 

zastupiteľstvom na svojej internetovej stránke, ak ju má podnik zriadenú, pričom tento zámer musí 

byť zverejnený počas celej tejto doby,"  

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok v správe Mestského strediska kultúry a športu p. o. – 

nebytové priestory o celkovej výmere 150 m2, nachádzajúce sa v Hlavnej budove – tribúna na 

Továrenskej ulici číslo 40, postavenej na parcele C-KN č. 3407/9 zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na 

LV č. 4261v celosti na Mesto Zlaté Moravce a pozemok o celkovej výmere 325 m2 nachádzajúci sa 

na časti pozemku parcele C-KN č. 3407/1 o celkovej výmere 45711 m2, druh pozemku ostatná plocha, 

zapísanej v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4261 v celosti na Mesto Zlaté Moravce – pod vonkajšou 

terasou, za účelom hudobnej produkcie v spojení s predajom alkoholických a nealkoholických 

nápojov – Klub Quadraton. 

 pre podnikateľa: DJ DAVIS s.r.o., Šafárikova 61, 953 03  Žitavany, IČO: 36555860 

 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 01.08.2021 do 31.07.2022  

 za ročné nájomné nebytových priestorov 150 m2 x 25,20 €/m2 = 3.780,00 € a ročné nájomné 

pozemku 325 m2 x 1,40 €/m2 = 455,00 €, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Zlaté Moravce č. SM_001/2017 v znení neskorších dodatkov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:  

 nebytové priestory nájomca zrekonštruoval;  

 pomáha pri organizovaní kultúrnych – spoločenských podujatí 

Vypracoval: Simona Holubová 

Zverejnené dňa: od 07.07.2021 do konania zastupiteľstva 

              Mgr. Simona Holubová 

                       riaditeľka podniku 


