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Návrh  na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2014-MZ zo dňa 
04.09.2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - prenájom 
časti z pozemku parc. č. 874/7 kat. úz. Chrenová pre spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra)
s ch v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2014-MZ zo dňa 04.09.2014 
nasledovne:
v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text nahrádza novým textom:

„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom časti o výmere cca 18 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/7  - zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 953 m2 v katastrálnom území Chrenová, zapísaného na 
liste vlastníctva č. 1223, vlastník Mesto Nitra, pre spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s., 
Dolnočermánska 38, Nitra, IČO: 34 113 240 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 
lehotou, za nájomné vo výške 1,- €/rok.
Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra vybuduje na vlastné 
náklady nové schodisko k prevádzke Admirál clubu, nachádzajúcej sa v objekte obchodného 
centra Lipa „B“, Výstavná ul. 6, Nitra vo vlastníctve Mesta Nitry zo zadnej strany objektu. 
Počas trvania nájomnej zmluvy budú vybudované a skolaudované schody vo vlastníctve 
spoločnosti DATA-ZDROJ, a. s. Nitra s tým, že  spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra bude 
zabezpečovať všetky opravy a údržbu schodiska na vlastné náklady. Po ukončení nájomnej 
zmluvy budú schody prevedené do majetku mesta Nitry kúpnou zmluvou za 1,-€ a následne 
odovzdané na výkon správy Službytu Nitra, a. s..“
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2014-MZ zo dňa 
04.09.2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry -
prenájom časti z pozemku parc. č. 874/7 kat. úz. Chrenová pre spoločnosť DATA-
ZDROJ, a. s. Nitra)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 04.09.2014 prerokovalo (Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - prenájom časti z pozemku parc. č. 
874/7 kat. úz. Chrenová pre spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra) a
schválilo
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom časti o výmere cca 18 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/7  - zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 953 m2 v katastrálnom území Chrenová, zapísaného na 
liste vlastníctva č. 1223, vlastník Mesto Nitra, pre spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s., 
Dolnočermánska 38, Nitra, IČO: 34 113 240 na dobu určitú, počas výstavby schodiska, 
maximálne 2 roky, za nájomné vo výške 1,- €/rok.
Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra vybuduje na vlastné 
náklady nové schodisko k prevádzke Admirál clubu, nachádzajúcej sa v objekte obchodného 
centra Lipa „B“, Výstavná ul. 6, Nitra vo vlastníctve Mesta Nitry zo zadnej strany objektu. 
Po vybudovaní a skolaudovaní budú schody prevedené do majetku mesta Nitry kúpnou 
zmluvou za 1,-€ a následne odovzdané na výkon správy Službytu Nitra, a. s..“
uložilo
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia                   

T: 31.12.2015
K: MR

Z dôvodu účtovania a odpisovania vynaložených nákladov pri výstavbe schodiska, požiadala 
spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra o zmenu nájomnej zmluvy a o zapracovanie podmienky, 
že počas trvania nájomnej zmluvy bude vlastníkom schodiska  spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. 
Nitra, ktorá bude zabezpečovať všetky opravy a údržbu schodiska na vlastné náklady. 

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 14.10.2014 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2014-MZ zo dňa 04.09.2014 (Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - prenájom časti z pozemku parc. č. 
874/7 kat. úz. Chrenová pre spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra),
a odporúča schváliť
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2014-MZ zo dňa 04.09.2014 
(Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - prenájom časti z 
pozemku parc. č. 874/7 kat. úz. Chrenová pre spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra) tak, ako 
je uvedené v návrhu na uznesenie. 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2014-MZ zo dňa 
04.09.2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - prenájom časti 
z pozemku parc. č. 874/7 kat. úz. Chrenová pre spoločnosť DATA-ZDROJ, a. s. Nitra) tak, ako 
je uvedené v návrhu na uznesenie.  




