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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. 95/2011-MZ zo dňa 
07.04.2011 (pozemok parc. č. 7162/2 k. ú. Nitra) 

s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 95/2011-MZ zo dňa 07.04.2011
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie:
„Ing. Petrovi Sklenárovi“
a nahradiť ho znením:
„Ing. Igorovi Sklenárovi“ 

- v ukladacej časti vypustiť znenie:
„T: 30.06.2011“
a nahradiť ho znením:
„T: 31.08.2011“



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 95/2011-MZ zo dňa 
07.04.2011 (pozemok parc. č. 7162/2 k. ú. Nitra)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.04.2011 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry (pozemok parc. č. 7162/2 k. ú. Nitra) 
a uznesením č. 95/2011-MZ schválilo
„odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7162/2 – ostatné plochy o výmere 76 m2 v k. ú. Nitra     
Ing. Petrovi Petrovičovi, Škultétyho 3, Nitra v podiele 1/3, Ing. Františkovi Dolnákovi 
s manželkou, Schurmannova 7, Nitra v podiele 1/3 a Ing. Petrovi Sklenárovi s manželkou, 
Novomeského 1, Nitra v podiele 1/3 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov                        
za cenu 30,- €/m2 + DPH.
Kupujúci sú vlastníkmi susedných nehnuteľností a predmetný pozemok kupujú za účelom 
vybudovania prístupovej cesty a chodníka ako prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve“

uložilo
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry

                                                                                                                T: 30.06.2011
                                                                                                                K: MR

                                                                                                       
Zmenu uznesenia navrhujeme schváliť z dôvodu opravy chybne uvedeného mena kupujúceho, 
čo sa stalo pri prepisovaní textu uznesenia.

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 14.06.2011 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 95/2011-MZ zo dňa 07.04.2011 (pozemok 
parc. č. 7162/2 k. ú. Nitra), 
a odporúča schváliť
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 95/2011-MZ zo dňa 07.04.2011 
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie:
„Ing. Petrovi Sklenárovi“
a nahradiť ho znením:
„Ing. Igorovi Sklenárovi“ 

- v ukladacej časti vypustiť znenie:
„T: 30.06.2011“
a nahradiť ho znením:
„T: 31.08.2011“

Na základe uvedeného predkladáme na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 95/2011-MZ zo dňa 07.04.2011 (pozemok 
parc. č. 7162/2 k. ú. Nitra) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 




