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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZŠ Nábrežie mládeže -
prenájom služobného bytu)
schvaľuje
podľa zákona č. 189/1992 zb. Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov 
a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania 
s bytmi vo vlastníctve mesta Nitry 
prenájom služobného bytu nachádzajúceho sa v priestoroch Základnej školy, Nábrežie 
mládeže 5 v Nitre na dobu určitú, počas trvania pracovného pomeru pre školníka            
Karola Cagána, bytom Tr.A.Hlinku 47 , Nitra /prenájom garsónky/
Dôvodom prenájmu novému nájomcovi je úmrtie predchádzajúceho nájomcu Jána Čambala, 
ktorý bol taktiež zamestnancom školy.
ukladá
riaditeľke základnej školy
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.03.2015
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(ZŠ Nábrežie mládeže - prenájom služobného bytu)

V súlade so zákonom č. 189/1992 zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich 
s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry.

Primátor mesta Nitra súhlasil s prenájmom služobného bytu nachádzajúceho sa 
v areáli Základnej školy Nábrežie mládeže v Nitre na dobu určitú, počas trvania pracovného 
pomeru pre školníka Karola Cagána, bytom Tr.A. Hlinku 47,Nitra / prenájom garsónky/.

V uplynulom období bol tento služobný byt využívaný nájomníkom Jánom 
Čambalom, ktorý bol zamestnancom Základnej školy. Po úmrtí tohto zamestnanca bol byt ku 
dňu 04.09.2014 vyprataný a odovzdaný Základnej škole.

Momentálne nie je tento priestor využívaný, v dôsledku čoho Základná škola 
prichádza o sumu mesačného nájomného, ktoré by za iných podmienok mohla získať. Záujem 
o tento priestor prejavil zamestnanec Základnej školy – Karol Cagán (školník). Podľa nášho 
názoru, by takéto riešenie bolo vhodným riešením nielen pre Základnú školu, ale aj pre 
samotného zamestnanca, keďže tento by tu našiel lepšie bytové podmienky z dôvodu, že nie 
je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti. Po stránke pracovnoprávnej nemáme k tomuto 
zamestnancovi žiadne výhrady a odporúčame ho na schválenie.

V zmysle §1 ods. 4 zákona č. 189/1992 zb. nájomcom služobného bytu môže byť iba 
ten, kto vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, a v mieste výkonu práce 
nie je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom iného bytu, 
rodinného domu alebo bytového domu. Na uzavretie nájomnej zmluvy je potrebný súhlas 
orgánu alebo fyzickej alebo právnickej osoby, pre ktorú nájomca vykonáva prácu, ak tento 
orgán alebo fyzická alebo právnická osoba nie je zároveň prenajímateľom.

Mestská rada: na zasadnutí konanom dňa 14.10.2014 prerokovala Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra /ZŠ Nábrežie mládeže – prenájom služobného 
bytu/ a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom služobného bytu tak, 
ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je 
uvedený v návrhu na uznesenie.




