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Návrh na uznesenie                                                                                                          

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru v bytovom
dome na ul. Smetanova 8,10,12, s.č.368.

schvaľuje

         Odpredaj spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru č.12-19 v bytovom dome na 
         ulici Smetanova  8-12 s.č. 368 vlastníkom bytov z listu vlastníctva č. 5023, v 
         katastrálnom území Nitra za cenu 13,83 € na byt.

ukladá
riaditeľovi Službytu Nitra, s.r.o.
         Zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy do 30.6.2015
určuje,
že toto uznesenie v príslušných bodoch schvaľovacej časti stráca
účinnosť, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy do 31.8.2015.

                                              Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 10.5.2007 schválilo odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Smetanova 8, 10, 
12 v Nitre. Kúpna zmluva nebola uzatvorená a uznesenie stratilo účinnosť dňa 31.12.2007. 
Vlastníci bytov dňa 2.4.2014 opätovne požiadali o odkúpenie CO-krytu.
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 2.9.2014 prerokovala nový návrh na odpredaj
spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru v bytovom dome ulici Smetanova 8, 10, 12, 
s.č.368 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť predložený návrh.  
Súčasťou bytového domu Smetanova 8,10,12 je CO-kryt vo výmere 50,28m2, ktorý 
v súčasnej dobe už neslúži svojmu účelu, nakoľko nespĺňa charakter ochrannej stavby a nie je 
v evidencii plynotesných úkrytov mesta Nitry.  Nebytový priestor je v nevyhovujúcom stave 
a podľa vyjadrenia odboru majetku a investičnej výstavby MsÚ Nitra ešte v roku 2006 
odhadnutá suma na opravu je 4 000 eur.






