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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. 302/2010-MZ zo dňa 
28.10.2010 (COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra, IČO: 00168874) 

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 302/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie:
„odpredaj časti pozemku parc. č. 1061/43 – zast. plochy a nádvoria o výmere cca 180,5 m2 

v kat. úz. Veľké Janíkovce spoločnosti COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 
54, Nitra, IČO: 00 168 874 za cenu 40 €/m2 + DPH ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (presnú výmeru určí geometrický plán)
a nahradiť ho znením:
„odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 1061/167 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 235 m2 v kat. úz. Veľké Janíkovce, ktorý vznikol odčlenením z pozemku „C“ KN 
parc. č. 1061/43 podľa GP č. 18/2011, spoločnosti COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, 
Štefánikova 54, Nitra, IČO: 00168874 za cenu 40 €/m2 + DPH ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.
Kupujúci je vlastníkom priľahlých nehnuteľností, na ktorých bude stavať nový objekt 
predajne potravín. Pozemok, ktorý je predmetom odpredaja, bude slúžiť ako priestor na 
zásobovanie k novovybudovanému objektu predajne potravín.“ 

- v ukladacej časti vypustiť znenie:
„T: 31.12.2010“
a nahradiť ho znením:
„T: 31.08.2011“



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 302/2010-MZ zo dňa 
28.10.2010 (COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra,            
IČO: 00168874)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 28.10.2010 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry (COOP Jednota Nitra, spotrebné 
družstvo, Štefánikova 54, Nitra, IČO: 00168874) schválilo
„odpredaj časti pozemku parc. č. 1061/43 – zast. plochy a nádvoria o výmere cca 180,5 m2 

v kat. úz. Veľké Janíkovce spoločnosti COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 
54, Nitra, IČO: 00 168 874 za cenu 40 €/m2 + DPH ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (presnú výmeru určí geometrický plán)“

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

                                                                                                                T: 31.12.2010
                                                                                                                K: MR

Zmenu uznesenia navrhujeme schváliť z dôvodu upresnenia výmery pozemku, ktorý je 
predmetom odpredaja. Po schválení uznesenia bol vypracovaný geometrický plán č. 18/2011, 
na základe ktorého bol odčlenený novovytvorený pozemok parc. č. 1061/167 z pozemku parc. 
č. 1061/43 v kat. úz. Veľké Janíkovce.
                                                                                                          
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 14.06.2011 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 302/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 (COOP 
Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra, IČO: 00168874), 
a odporúča schváliť
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 302/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 tak, 
ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe uvedeného predkladáme na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 302/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 (COOP 
Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra, IČO: 00168874) tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie. 






