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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. 25/2009-MZ zo dňa 29.1.2009 
(SO 14-Úprava cesty I/64) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2009-MZ zo dňa 29.1.2009 nasledovne: 
 
- v ukladacej časti vypúšťa znenie: 
„T: 30.09.2009“ 
a nahrádza ho znením: 
„T: 30.11.2010“ 
 
 - v určovacej časti vypúšťa znenie: 
„T: 30.11.2009“ 
a nahrádza ho znením: 
„T: 31.12.2010“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2009-MZ zo dňa 
29.1.2009 (SO 14-Úprava cesty I/64) 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 23. riadnom zasadnutí dňa 29.1.2009 prerokovalo: 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. území Dolné 
Krškany (SO 14-Úprava cesty I/64 ) a uznesením č. 25/2009 
schválilo 
odpredaj nehnuteľností v kat. území Dolné Krškany: pozemok - parc. č. 2310/29 ostatná 
plocha o výmere 174 m2 a parc. č. 747/16 zastav. plocha o výmere 342 m2 podľa 
geometrického plánu č. 357/2008 vyhotoveným Miroslavom Fuskom dňa 05. 01. 2009  
vytvorených odčlenením z  parc. č. 2310/3, zapísanej v KN „C“ na LV č. 980 a parc. č. 5056 
– hradská, pôvodné k. ú. Nitra vedenej v Pozemkovej knihe ako verejný neknihovaný majetok 
vo vlastníctve Mesta Nitry a stavba na tomto pozemku objekt „SO  14-Úprava cesty I/64“ 
v rámci stavby „Priemyselná zóna Nitra-JUH pre stredných a malých podnikateľov – Dolné 
Krškany“ do vlastníctva SR - Slovenská správa ciest, Miletičova ul. 19, 826 19 Bratislava, 
IČO: 00 33 28 za cenu 1 € 
uložilo 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pred vydaním stavebného povolenia 
a po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej 
časti uznesenia 

T: 30. 09. 2009 
       K: MR 
určilo 
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 30. 11. 2009 
 
V rámci stavby „Priemyselná zóna Nitra-JUH pre stredných a malých podnikateľov – Dolné 
Krškany“ bolo dňa 2.4.2009 Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
vydané stavebné povolenie č. A/2009/00030 a A/2008/02158 právoplatné dňa 4.5.2009 na 
stavebný objekt „SO-14 Úprava cesty I/64“. Stavba má byť realizovaná na pozemkoch v k.ú. 
Dolné Krškany parc. č. 2310/3,29 a747/16. Nakoľko Ministerstvo hospodárstva SR posunulo 
termín čerpania dotácie na január r. 2010 nebola stavba doposiaľ realizovaná. Z uvedeného 
dôvodu je nevyhnutné posunúť termín uzatvorenia zmluvy so SSC v súlade s uznesením. 
 
Na základe uvedeného sme predložili na rokovanie MR návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 25/2009-MZ zo dňa 29.1.2009 (SO 14-Úprava cesty I/64) 
nasledovne: 
 - v ukladacej časti vypúšťa znenie: 
„T: 30.09.2009“ 
a nahrádza ho znením: 
„T: 30.11.2010“ 
 - v určovacej časti vypúšťa znenie: 
„T: 30.11.2009“ 
a nahrádza ho znením: 
„T: 31.12.2010“ 
 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 20.10.2009 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2009-MZ zo dňa 29.1.2009 a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu uznesenia tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie. 



 
 
 
 
  
 
  


