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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 v správe Základnej školy 
s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
(nebytový priestor zdravotného strediska v budove s. č. 32 na pozemku parc. č. 870 v k.ú. 
Dolné Krškany)
schvaľuje
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nebytového priestoru – miestnosti na boku hlavnej budovy číslo 129/A o výmere 
41,90 m2 v budove súp. č. 32 postavenej na parcele č. 870 - zast. pl. o výmere 1 173 m2  
zapísanej na LV č. 365 v k. ú. Dolné Krškany pre p. Martinu Dzeladin, bytom Petzwalova 18, 
Nitra, IČO 35139218 na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace, za nájomné             
33,-€/m2/rok + poplatky za energie a služby, za účelom poskytovania kaderníckych služieb.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je záujem o trvalé prenajatie vyššie uvedeného 
nebytového priestoru, čím sa zabezpečí prínos do rozpočtu školy a zlepšenie služieb v tejto 
lokalite. 
ukladá
riaditeľovi ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.12.2014
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe 
Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra

(nebytový priestor zdravotného strediska v budove s.č. 32 na pozemku parc. č. 870 v k.ú. 
Dolné Krškany)

V súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v platnom znení, VZN č. 
21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra v platnom znení a so súhlasom primátora 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry v správe ZŠ
s MŠ, Novozámocká 129, Nitra.

Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra eviduje žiadosť p. Martiny 
Dzeladinovej, Petzwalova 18, Nitra, IČO 35139218 - živnostníčka poskytujúca kadernícke 
služby, o prenájom nebytového priestoru o výmere 41,90 m2 vo vlastníctve Mesta Nitry 
v budove tunajšej školy súp. č. 32 postavenej na parcele č. 870, LV č. 365 v k.ú. Dolné 
Krškany za účelom poskytovania kaderníckych služieb. P. Dzeladinová bude pokračovať 
v poskytovaní kaderníckych služieb, ktoré sa tu poskytovali od roku 2011. Uvedený nebytový 
priestor bol do 28.2.2014 v prenájme p. Ťapušíkovej na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
tri mesiace, mesačné nájomné vo výške 100€, za účelom prevádzkovania kaderníctva. 

Obvyklé nájomné za nebytové priestory užívané na prevádzkovanie služieb (opravovne, 
zberne, požičovne a pod.) a garáží na celom území je podľa prílohy č. 7 VZN č. 21/2009
o hospodárení s majetkom mesta v znení platných dodatkov stanovené vo výške 9 €/m2/rok, 
po prepočítaní výmery 41,90m2 je to mesačne 31,43€. 

Nakoľko sa jedná o priestor určený na podnikanie bolo navrhnuté p. Dzeladin mesačne 
platiť 140 €, čím by sa pokryli aj náklady spojené s odberom vody, tepla, údržbou a vývozom 
smetí.

VMČ 1 – Horné a Dolné Krškany: žiadosť bola prerokovaná dňa 13.10.2014 – súhlasí 
s prenájmom a odporúča prenájom nebytového priestoru pre Martinu Dzeladinovú ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: stanovisko 
komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť bude predložené na 
zasadnutí MZ dňa 20.11.2014
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 4.11.2014 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom nebytového priestoru - miestnosť č. 129/A o výmere 
41,90 m2 v budove súp. č. 32 postavenej na parcele č. 870 - zast. pl. o výmere 1173 m2  
zapísanej na LV č. 365 v k. ú. Dolné Krškany pre p. Martinu Dzeladin, bytom Petzwalova 18, 
Nitra, IČO 35139218 na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace za nájomné             
33,-€/m2/rok + poplatky za energie a služby, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Základnej školy 
s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra (nebytový priestor zdravotného strediska
v budove s.č. 32 na pozemku parc. č. 870 v k.ú. Dolné Krškany), tak ako je uvedené v návrhu 
na uznesenie.




