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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. 336/2010-MZ zo dňa 
18.11.2010  (prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10906/6, parc. č. 10906/2 
a registra „E“ parc. č. 900/102, parc. č. 903/102, parc. č. 904, zostatk. parc. č. 900/101 
a zostatk. parc. č. 903/101 v kat. území Chrenová)  
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.336/2010-MZ zo dňa 18.11.2010 a to 
 
v schvaľovacej časti sa vypúšťa text bodu 3. a 7. : 
 
„3. Mária Belková, Párovská 4/4, Nitra 
7. Lívia Gregušová, Mostná 16, Nitra“ 
 
a nahrádza sa textom: 
 
„3. Viera Gajdošová, Baničova 22, Nitra 
7. Ing. Stanislav Čanky, Ľ. Okánika 2, Nitra“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 



Návrh  na   zmenu   uznesenia    Mestského   zastupiteľstva   v  Nitre  č.  336/2010  -  MZ 
               zo  dňa 18.11.2010 (prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10906/6, parc. č. 10906/2 

a registra „E“ parc. č. 900/102, parc. č. 903/102, parc. č. 904, zostatk. parc. č. 900/101 a zostatk. 
parc. č. 903/101 v kat. území Chrenová)  
  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 42. riadnom zasadnutí dňa 18.11.2010 uznesením č. 336/2010-MZ  
p r e r o k o v a l o 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemkov registra „C“ 
KN parc. č. 10906/6, parc. č. 10906/2 a registra „E“ parc. č. 900/102, parc. č. 903/102, parc. č. 904, 
zostatk. parc. č. 900/101 a zostatk. parc. č. 903/101 v kat. území Chrenová)  
s c h v á l i l o 
prenájom pozemkov zapísaných v registri „C“ KN parc. č. 10906/6-vinica o výmere 323 m2, parc. č. 
10906/2-vinica o výmere 716 m2 a v registri „E“ parc. č. 900/102 - orná pôda o výmere 931 m2, parc. 
č. 903/102 – orná pôda o výmere 227 m2, parc. č. 904 - orná pôda o výmere 747 m2, parc. č. 900/101 - 
orná pôda o zostatk. výmere 371 m2 a parc. č. 903/101 – orná pôda o zostatk. výmere 447 m2 pre 
nájomcov: 
1. Pavol Konopa, Partizánska 89, Nitra 
2. Ing. Simona Vartíková, Benkova 14, Nitra 
3. Mária Belková, Párovská 4/4, Nitra 
4. Ľudmila Bratová, Petzwalova 36, Nitra 
5. Helena Páleníková, Dlhá 7, Nitra 
6. Katarína Koprdová, Beethovenova 5, Nitra 
7. Lívia Gregušová, Mostná 16, Nitra 
8. Dušan Šeďo, Kmeťova 12, Nitra 
9. Peter Kardoš, Ďumbierska 5, Nitra 
v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa  
na dobu neurčitú každému vo výmere cca 400 m2 za nájomné vo výške 0,20 €/m2/rok 
u l o ž i l o   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia ,T: 31. 01. 2011   
                                                                                                                              K: MR                                                                                                          
Po schválení uznesenia v MZ sme nájomcov vyzvali k odsúhlaseniu podmienok nájmu.  
P. Mária Belková, Párovská 4/4, Nitra písomne oznámila, že už nemá záujem o nájom z dôvodu 
zdravotného stavu a vysokého veku. Keďže v posledných rokoch jej v práci v záhradke vypomáhala 
rodinná priateľka p. Vierka Gajdošová s rodinou, Baničova 22, Nitra doporučila, aby bola záhradka 
pridelená jej. Menovaná má o prenájom záujem. 
P. Ing. Stanislav Čanky, Ľ. Okánika 2, Nitra je synovec p. Lívie Gregušovej, Mostná 16, Nitra. 
Uviedol, že teta, L. Gregušová je umiestená v domove opatrovateľskej služby. On ako synovec je 
s ňou v blízkom kontakte, vždy jej vypomáhal pri prácach v záhradke a má záujem pokračovať v jej 
užívaní. 
Na základe uvedeného sme predložili na rokovanie mestskej rady návrh na zmenu uznesenia . 
Mestská rada na zasadnutí dňa 01.02.2011 prerokovala návrh  na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa 18.11.2010 (prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. 
č. 10906/6, parc. č. 10906/2 a registra „E“ parc. č. 900/102, parc. č. 903/102, parc.č. 904, zostatk. parc. 
č. 900/101 a zostatk. parc. č. 903/101 v kat. území Chrenová) a odporučila mestskému zastupiteľstvu 
schváliť 
Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa 18.11.2010 a to 
v schvaľovacej časti sa vypúšťa text bodu 3. a 7. : 
„3. Mária Belková, Párovská 4/4, Nitra 
7. Lívia Gregušová, Mostná 16, Nitra“ 
a nahrádza sa textom: 
„3. Viera Gajdošová, Baničova 22, Nitra 
7. Ing. Stanislav Čanky, Ľ. Okánika 2, Nitra“ 

3. 



 
 


