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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. 243/2009-MZ zo dňa 
20.08.2009 (BREDA s. r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra)  
 
s ch v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2009-MZ zo dňa 20.08.2009 
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie: 
„zámenu dielu „1“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 4753/16 – 
zastav. plocha o výmere 3475 m2 v k. ú. Nitra zapísaného na LV č. 2666 vo vlastníctve 
BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra za diel „2“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku parc. č. 4753/10 – zastav. plocha o výmere 6255 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaného na LV Mesta Nitry podľa GP č. 93/2009 bez ďalšieho finančného vyrovnania“ 
 
a nahradiť ho znením: 
 
„zámenu dielu „1“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 4753/16 – 
zastav. plocha o výmere 3475 m2 v k. ú. Nitra zapísaného na LV č. 2666 vo vlastníctve Ing. 
Ivana Breského, Nálepkova 18, 949 01 Nitra za diel „2“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku parc. č. 4753/10 – zastav. plocha o výmere 6255 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaného na LV Mesta Nitry podľa GP č. 93/2009 bez ďalšieho finančného vyrovnania“ 
 
- v ukladacej časti vypustiť znenie: 
„T: 31.10.2009“ 
a nahradiť ho znením: 
„T: 31.12.2009“ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2009-MZ zo dňa 
20.08.2009 (BREDA s. r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra) 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 28. riadnom zasadnutí dňa 20.08.2009 uznesením č. 
243/2009-MZ 
prerokovalo 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (BREDA s. r.o., Cabajská 
ulica č. 38, 949 01 Nitra, IČO: 31 414 753) 
schválilo 
zámenu dielu „1“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 4753/16 – 
zastav. plocha o výmere 3475 m2 v k. ú. Nitra zapísaného na LV č. 2666 vo vlastníctve 
BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra za diel „2“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku parc. č. 4753/10 – zastav. plocha o výmere 6255 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaného na LV Mesta Nitry podľa GP č. 93/2009 bez ďalšieho finančného vyrovnania 
uložilo 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia   
                                                                                                       
                                                                                                       T: 31.10.2009 
                                                                                                       K: MR 
 
Po oznámení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 243/2009-MZ zo dňa 
20.08.2009 žiadateľovi BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra, požiadal Ing. Ivan 
Breský, Nálepkova 18, 949 01 Nitra, konateľ BREDA s.r.o., o zmenu uznesenia spočívajúcu 
v zmene zamieňajúceho z BREDA s.r.o. na Ing. Ivan Breský, Nálepkova 18, 949 01 Nitra 
z dôvodu, že pozemok parc. č, 4753/16 k. ú. Nitra je zapísaný na LV č. 2666 na vlastníka Ing. 
Ivan Breský, Nálepkova 18, 949 01 Nitra. 
     Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie Mestskej rady návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2009-MZ zo dňa 20.08.2009 (BREDA s. 
r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra) nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie: 
„zámenu dielu „1“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 4753/16 – 
zastav. plocha o výmere 3475 m2 v k. ú. Nitra zapísaného na LV č. 2666 vo vlastníctve 
BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra za diel „2“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku parc. č. 4753/10 – zastav. plocha o výmere 6255 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaného na LV Mesta Nitry podľa GP č. 93/2009 bez ďalšieho finančného vyrovnania“ 
 
a nahradiť ho znením: 
 
„zámenu dielu „1“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 4753/16 – 
zastav. plocha o výmere 3475 m2 v k. ú. Nitra zapísaného na LV č. 2666 vo vlastníctve Ing. 
Ivana Breského, Nálepkova 18, 949 01 Nitra za diel „2“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku parc. č. 4753/10 – zastav. plocha o výmere 6255 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaného na LV Mesta Nitry podľa GP č. 93/2009 bez ďalšieho finančného vyrovnania“ 
  
- v ukladacej časti vypustiť znenie: 
„T: 31.10.2009“ 
a nahradiť ho znením: 
„T: 31.12.2009“ 



Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 20.10.2009 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2009-MZ zo dňa 20.08.2009 (BREDA 
s.r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra) 
a odporúča schváliť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2009-MZ zo dňa 20.08.2009 
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie: 
„zámenu dielu „1“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 4753/16 – 
zastav. plocha o výmere 3475 m2 v k. ú. Nitra zapísaného na LV č. 2666 vo vlastníctve 
BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, 949 01 Nitra za diel „2“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku parc. č. 4753/10 – zastav. plocha o výmere 6255 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaného na LV Mesta Nitry podľa GP č. 93/2009 bez ďalšieho finančného vyrovnania“ 
 
a nahradiť ho znením: 
 
„zámenu dielu „1“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 4753/16 – 
zastav. plocha o výmere 3475 m2 v k. ú. Nitra zapísaného na LV č. 2666 vo vlastníctve Ing. 
Ivana Breského, Nálepkova 18, 949 01 Nitra za diel „2“ o výmere 400 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku parc. č. 4753/10 – zastav. plocha o výmere 6255 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaného na LV Mesta Nitry podľa GP č. 93/2009 bez ďalšieho finančného vyrovnania“ 
 
- v ukladacej časti vypustiť znenie: 
„T: 31.10.2009“ 
a nahradiť ho znením: 
„T: 31.12.2009“ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
  


