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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. 210/2011-MZ zo dňa 
30.06.2011  (Mária a Miroslav Kukloví)

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 210/2011-MZ zo dňa 30.06.2011 tak, 
že:

1. v  schvaľovacej časti uznesenia sa na konci pripájajú slová:
„s úhradou kúpnej ceny v splátkach, a to tak, že 50% kúpnej ceny budú kupujúci 
povinní uhradiť pri podpise kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny uhradia najneskôr v 
dvoch rovnakých splátkach do dvoch rokov od podpisu kúpnej zmluvy, pričom bude 
zriadené záložné právo v prospech Mesta Nitra k prevádzaným veciam do doby 
úhrady kúpnej ceny v plnej výške.“

2. v ukladacej časti uznesenia sa:

a) za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „so zriadením záložného práva“,

b) pôvodný text: 
„T: 30.09.2011“ nahrádza znením: „T: 31.12.2011“



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
č. 210/2011-MZ zo dňa 30.06.2011  (Mária a Miroslav Kukloví)

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 7. riadnom zasadnutí konanom dňa 30.06.2011
uznesením č. 210/2011-MZ 
prerokovalo
návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Mária a Miroslav Kukloví)
schválilo
v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov odpredaj
1. spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 7069/26854 na pozemku parc. č. 433/2 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 312 m2 novovzniknutom na základe geometrického plánu    
č. 65/2010

2. záhradky parc. reg. „C“ KN č. 428 – záhrada o výmere 138 m2 zapísanej na LV č. 3681
pre k. ú. Nitra na meno Mesta Nitra v celosti, 

do bezpodielového spoluvlastníctva Márie a Miroslava Kuklových, obaja trvale bytom Janka 
Kráľa 56, Nitra, za celkovú kúpnu cenu vo výške 16,60 €/m2

uložilo
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

       T: 30. 09. 2011
       K: MR“

     Mesto Nitra vyzvalo užívateľov pozemkov na Ulici Janka Kráľa vo vlastníctve mesta na 
doriešenie užívacích vzťahov k nim, pretože jednotliví vlastníci bytov v blízkych bytových 
domoch ich využívali ako záhradky a dvor. Mesto dalo týmto osobám na výber, či si pozemky 
prenajmú alebo odkúpia.
     Manželia Kukloví, obaja trvale bytom Janka Kráľa 56, Nitra, majú záujem odkúpiť  
záhradku aj spoluvlastnícky podiel na dvore, avšak požiadali o možnosť zaplatiť kúpnu cenu 
v splátkach.
     Pri riešení obdobných prípadov na Ulici Janka Krála bol splátkový kalendár vo viacerých 
prípadoch povolený.
Mestská rada v Nitre – materiál bol predložený na zasadnutie Mestskej rady v Nitre, ktoré sa 
uskutoční dňa 26.07.2011 a jej stanovisko bude predložené priamo na zasadnutí Mestského 
zasadnutia v Nitre.

     Na základe uvedeného predkladáme návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v 
Nitre č. 210/2011-MZ zo dňa 30.06.2011 (Mária a Miroslav Kukloví) tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie.




