
M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
 
                                                                                              V Nitre, dňa : 10.02.2011 

                                                                                              Číslo materiálu :  28/2011 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre 
 
 
K bodu:  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2010-MZ zo dňa 

28.1.2010 (Granvia Construction, s.r.o., k.ú. Kynek parc. č. 346) 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Jozef Dvonč                                                                     „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
 
Spracovala : 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala : 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Prizvať:  
     - 
 
 
 
        _________________ 

podpis predkladateľa 
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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. 27/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 
(Granvia Construction, s.r.o., k.ú. Kynek parc. č. 346) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 nasledovne: 
 
v schvaľovacej časti vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza ho znením: 
„odpredaj časti pozemku o výmere cca 225 m2 odčlenenej z „E“KN parc. č. 346 - orná pôda, 
zapísanej na LV č. 7665 vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Kynek (výmeru spresní 
geometrický plán) za cenu 19,993 €/m2 vrátane DPH v prospech spol. Granvia Construction, 
s.r.o., Pri Trati 25/A, Bratislava, IČO: 44 489 447 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu, že kupujúci je zhotoviteľom verejnoprospešnej stavby rýchlostnej komunikácie R1 
Nitra západ Selenec na uvedenom pozemku“ 
 
- v ukladacej časti vypúšťa znenie: 
„T: 31.06.2010“ 
a nahrádza ho znením: 
„T: 30.06.2012“ 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2010-MZ zo dňa 
28.1.2010 (Granvia Construction, s.r.o., k.ú. Kynek parc. č. 346) 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 27/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 schválilo: 
odpredaj časti o výmere 225 m2 z pozemku parc. č. 346 - orná pôda zapísaného na  „E“ LV    
č. 7665 vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Kynek, odčlenenú GP č. 398/2009 za cenu      
19,993 €/m2 vrátane DPH v prospech spol. GRANVIA a. s., Pri Trati 25/A, Bratislava,     
IČO: 36 862 631 ako prípad hodný osobitného zreteľa  
uložilo 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry v termíne do 31. 6. 2010 
 
 V zmysle uznesenia bol vypracovaný návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
a zaslaný kupujúcemu na pripomienkovanie. Zástupca kupujúceho, nám až na našu opätovnú 
výzvu oznámil, že na odkúpenie predmetného pozemku je oprávnená spoločnosť Granvia 
Construction, s.r.o., so sídlom Pri Trati 25/A, Bratislava, IČO: 44 489 447 a nie GRANVIA 
a.s., so sídlom Pri Trati 25/A, Bratislava, IČO: 36 862 631 ako bolo schválené v uznesení. 
V zmysle novely 507/2010 zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí je potrebné uviesť dôvod 
a znenie prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e).  
 Následne dôjde k podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Po ukončení stavby a jej 
porealizačnom zameraní môže dôjsť k zmene výmery a preto navrhujeme upraviť znenie 
uznesenia. Podľa informácií od kupujúceho by k podpísaniu kúpnej zmluvy malo dôjsť na 
prelome rokov 2011 a 2012.  
Mestská rada v Nitre: na svojom 3. zasadnutí konanom dňa 1.2.2011 odporučila uznesením č. 
113/2011-MR zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2010-MZ zo dňa 
28.1.2010 nasledovne: 
v schvaľovacej časti vypustiť pôvodné znenie a nahradiť ho znením: 
„odpredaj časti pozemku o výmere cca 225 m2 odčlenenej z „E“KN parc. č. 346 - orná pôda, 
zapísanej na LV č. 7665 vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Kynek (výmeru spresní 
geometrický plán) za cenu 19,993 €/m2 vrátane DPH v prospech spol. Granvia Construction, 
s. r. o., Pri Trati 25/A, Bratislava, IČO: 44 489 447 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu, že kupujúci je zhotoviteľom verejnoprospešnej stavby rýchlostnej 
komunikácie R1 Nitra západ Selenec na uvedenom pozemku“ 
- v ukladacej časti vypustiť znenie: 
„T: 31. 06. 2010“ a nahradiť ho znením: „T: 31. 06. 2012“ 
 
 
 
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 (Granvia 
Construction, s.r.o., k.ú. Kynek parc. č. 346), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie 
 


