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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. 45/2011-MZ zo dňa 
24.02.2011 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra       
(E. nebytové priestory v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 k. ú. Nitra)

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45/2011-MZ zo dňa 24.02.2011 
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie:
„zámer odpredať budovu na Kupeckej ul. 7 v celku“
a nahradiť ho znením:
„zámer odpredať stavbu dom s. č. 1347 na pozemku parc. č. 1349, pozemok „C“ KN parc. č. 
1349 – zast. plocha a nádvorie o výmere 657 m2, pozemok „C“ KN parc. č. 1350 – zast. plocha 
a nádvorie o výmere 645 m2 v k. ú. Nitra zapísané na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry 
formou OVS, ak hodnota nehnuteľností podľa ZP bude vyššia ako 40 000,- € a to len 
v prípade, ak nebude využité právo prednostného prevodu nájomcov“

- v ukladacej časti vypustiť znenie:
„vedúcemu oddelenia majetku
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov
T: 30.06.2011“
a nahradiť ho znením:
„vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov
T: 30.12.2011“

                                                                                                                      



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45/2011-MZ zo dňa 
24.02.2011 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(E. nebytové priestory v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 k. ú. Nitra)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 24.02.2011 prerokovalo Návrh na 
zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (E. nebytové priestory 
v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 k. ú. Nitra)

schválilo
„zámer odpredať budovu na Kupeckej ul. 7 v celku“

uložilo
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov

                                                                                                                T: 30.06.2011
                                                                                                                K: MR

Zmenu uznesenia navrhujeme schváliť z dôvodu, že uznesením č. 45/2011-MZ zo dňa 
24.02.2011 bol schválený iba zámer odpredať budovu na Kupeckej ul. 7 v celku, ale nebol 
schválený spôsob odpredaja, ani nebol presne definovaný predmet odpredaja. 
                                                                                                          
Na základe uvedeného predkladáme na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45/2011-MZ zo dňa 24.02.2011 (Návrh na 
zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (E. nebytové priestory 
v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 k. ú. Nitra) tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie. 




