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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry ( prenájom časti stavby 
súp.č.80 v budove MsÚ Nitra pre NTS a.s. Nitra – miestnosť výmenníková stanica )

s ch v a ľ u j e 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9 a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľnosti – časť stavby súp.č. 80 
o výmere 36 m2, na parcele č.2073/1, zapísanej vo vlastníctve Mesta Nitra na LV č. 3681 
v kat. území Nitra, a to Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a.s. J.Kráľa 122, 949 01 Nitra, na 
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, za nájomné vo výške 3,319 €/m2/rok, za 
účelom vybudovania novej odovzdávajúcej stanice tepla na náklady NTS, a.s. Nitra

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.07.2011
K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
stavby súp.č. v budove MsÚ Nitra pre NTS a.s. Nitra – miestnosť výmenníková stanica 

V súlade so Zákonom  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra predkladáme návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra.

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, odbor majetku obdržalo dňa 11.01.2011 žiadosť 
Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a.s. J. Kráľa 122,  949 01 Nitra  v zastúpení spoločnosti 
KOODIS ART Nitra s.r.o., Tehelná 3, 949 01 Nitra, v ktorej požiadali o uzatvorenie zmluvy 
o prenájme priestoru pre dodávateľa tepla NTS a.s. Nitra, ktorý v rámci projektovej 
dokumentácie vybuduje na svoje náklady novú odovzdávajúcu stanicu tepla (OST) vrátane 
novej prípojky v priestore stavajúcej výmenníkovej stanice o výmere 36m2. Jedná sa 
o miestnosť v budove Mestského úradu, ktorá t.č. funguje ako výmenníková stanica. Výšku 
nájomného NTS, a.s. Nitra navrhuje 3,319 €/m2/ročne.

VMČ č.2 – Staré mesto ( zo dňa 02.05.2011)
VMČ súhlasí.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku
a podnikateľskú činnosť
na zasadnutí konanom dňa 06.04. 2011 uznesením č.51/2011 odporučila schváliť prenájom 
nehnuteľnosti – časti stavby súp.č. 80 na parcele č.2073/1 kat.úz. Nitra, t.j. miestnosti 
v budove Mestského úradu v Nitre o výmere 36 m2 za účelom vybudovania novej 
odovzdávajúcej stanice tepla (OST). Výška nájomného 3,319 €/m2/ročne.

MsÚ v Nitre
Súhlasí s uvedeným prenájmom za dodržania podmienok stanovených Mestom Nitra, na 
základe skutočnosti, že v priestore sa nachádza hlavný uzáver vody a zariadenia na meranie 
a reguláciu vykurovania a vzduchotechniky odporúčame odpredaj nehnuteľnosti ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného sme na zasadnutie mestskej rady predložili návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti stavby súp.č. 80 
v budove MsÚ Nitra pre NTS a.s. Nitra– miestnosť výmenníková stanica).

Mestská rada v Nitre
na zasadnutí konanom dňa 03.05.2011 uznesením č.259/2011-MR odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre  schváliť nakladanie s nehnuteľnosťou tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie.
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