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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby 
Nitra
s c h v a ľ u j e

odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii
Mestské služby Nitra
- rekonštrukcia chodníkov – Mestský cintorín v obstarávacej hodnote 46.598,28 €
- úprava chodníka na parkovanie – Petzwalova ul. (od Golianovej po ZŠ Sv. Marka)

v obstarávacej hodnote 35.647,28 €
- chodník Topoľčianska ul. (oproti OD Jednota) v obstarávacej hodnote 5.400,07 €
- chodník Topoľčianska ul. (od J. Zelenáka po KD Dražovce) v obstarávacej hodnote 

20.693,59 €
- autobusové prístrešky zastávok MHD v počte 29 ks v celkovej obstarávacej hodnote 

158.933,67 €

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy
príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra

                                                                                                               T: 31.12.2014
                                                                                                               K: MR 
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Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii
Mestské služby Nitra

   V súlade s § 6 a 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry predkladáme 
návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej organizácii Mestské služby 
Nitra.

Dňa 25.03.2014 boli odborom investičnej výstavby a rozvoja odstúpené ukončené investičné
akcie:
- rekonštrukcia chodníkov – Mestský cintorín v obstarávacej hodnote 46.598,28 €
  nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nitra parc.č. 2164, počas ktorej sa realizovalo 
   vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby Semmelrock Citytop o rozlohe 242 m2

   a 238 m2 o hrúbke 6 cm sivého sfarbenia
- úprava chodníka na parkovanie Petzwalova ul. (od Golianovej po ZŠ Sv. Marka)
   v obstarávacej hodnote 35.647,€ nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nitra parc.č. 

7280/4, počas ktorej sa realizovalo vybudovanie asfaltobetónovej plochy na parkovanie   
o rozlohe cca 588,80 m2.

Dňa 18.06.2014 boli odborom investičnej výstavby a rozvoja odstúpené ukončené investičné
akcie:
- chodník Topoľčianska (oproti OD Jednota) v obstarávacej hodnote 5.400,07 € nachádzajúci
  sa  v katastrálnom území Dražovce parc.č. 300, počas ktorej sa realizovalo vybudovanie 
  chodníka zo zámkovej dlažby Semmelrock BEHATON o rozlohe 62,70 m2 o hrúbke 6 cm  
  sivého sfarbenia
- chodník Topoľčianska (od ul. J. Zelenáka po KD Dražovce) v obstarávacej hodnote 
  20.693,59 € nachádzajúci  sa  v katastrálnom území Dražovce parc.č. 300 a 298/1, počas  
  ktorej sa realizovalo vybudovanie  chodníka zo zámkovej dlažby Semmelrock BEHATON 
  o rozlohe 167,25 m2 o hrúbke 6 cm sivého sfarbenia a dlažba PREMAC pre nevidiacich 
  o rozlohe 2,85 m2 červeného sfarbenia  
- autobusové prístrešky zastávok MHD v počte 29 ks v celkovej obstarávacej hodnote     
  158.933,67 €, počas ktorej sa realizovalo osadenie prístreškov s oblúkovou strechou z lexanu  
  so zadnou presklenou stenou a bez oboch bočných presklených stien. Jednotlivé autobusové
  prístrešky sa nachádzajú v nasledovných lokalitách:
- Levická ul. (pri SPP) parc.č. 2333/4 katastrálne územie Chrenová
- Tr. A. Hlinku, TJ Stavbár (pred atletickým štadiónom) parc.č. 904/47, 904/48 katastrálne 

územie Chrenová
- Jelenecká ul., Moskovská ul. (pred Inšpektorátom bezpečnosti práce) parc.č. 1135/2 

katastrálne územie Zobor
- Jelenecká ul., Metodova ul.  parc.č. 1802 reg „E“/ katastrálne územie Zobor
- Jánskeho ul. (pred budovou Zariadenia pre seniorov Zobor) parc.č. 4529/2 reg. „E“

katastrálne územie Zobor
- Dolnohorská ul. Šindolka parc.č. 4866/2 reg. „E“ katastrálne územie Zobor
- Rázcestie železničná stanica – Štefánikova tr. parc.č. 2039/1 katastrálne územie Nitra
- Rázcestie železničná stanica – Štefánikova tr. (pred firmou INPEK) parc.č. 2039/1 

katastrálne územie Nitra
- Novozámocká ul. (Transmotel) parc.č. 5056/101 katastrálne územie Dolné Krškany
- Záborského ul. – Novozámocká ul.. (oproti Nitros) parc.č. 5056/101 reg. „E“ katastrálne 

územie Dolné Krškany
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- Biovetská ul. ( MEVAK smer do Nitry) parc.č. 4872 reg. „E“ katastrálne územie Dolné 
Krškany

- Výstavná ul., Ďurčanského ul. parc.č. 876/3 katastrálne územie Chrenová
- Novozámocká ul. (Nitrafrost pri benzín. pumpe) parc.č. 363 reg. “E“ katastrálne územie 

Dolné Krškany
- Rázcestie Priemyselná (oproti Kasárňam) parc.č. 3953/4 katastrálne územie Nitra
- ul. 8. mája (pri polícii) parc.č. 4218/3 katastrálne územie Nitra
- Hodžova ul. (smer do mesta oproti domu č. 406/42 parc.č. 1906/3 katastrálne územie 

Nitra
- Dolnočermánska ul. (pri Dome dôchodcov Čermáň) parc.č. 6500/1 katastrálne územie 

Nitra
- Tehelná ul.,  Dolnočermánska ul. parc.č. 4930/16 katastrálne územie Nitra
- Kostolná ul., Dolnočermánska ul.(pri Nitrazdroji) parc.č. 4930/1 katastrálne územie Nitra
- Dolnočermánska ul. (pri napojení na Cabajskú ul.) parc.č. 4930/5 katastrálne územie Nitra
- Jarocká cesta (nadjazd nad R1) parc.č. 4082/26 katastrálne územie Párovské Háje
- Dolnozoborská ul. (pri Penzióne Zoborská) parc.č. 4540 katastrálne územie Zobor
- Výstavná ul., Sitnianska ul. parc.č. 857 katastrálne územie Chrenová
- Výstavná ul., Výstavisko (oproti Agrokomplexu) parc.č. 1114/1 katastrálne územie 

Chrenová
- Viničky (konečná ul. Diely III.) parc.č. 425/34 katastrálne územie Mlynárce
- Tokajská ul. (Viničky Diely III.) parc.č. 560/9 katastrálne územie Mlynárce
- Mlynárce-Štúrova ul.-Bolečkova ul. parc.č. 667/1 katastrálne územie Mlynárce
- Mlynárce-Štúrova ul. - žel. zastávka pri fi Buran parc.č. 667/1 katastrálne územie 

Mlynárce
- Štefánikova tr. (proti OD Tesco) parc.č. 1413/1 katastrálne územie Nitra

Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy príspevkovej organizácii 
Mestské služby Nitra.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 10.7.2014 odporučila odovzdanie majetku 
do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra.

Na základe uvedeného sme predložili na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na 
odovzdanie majetku do správy príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra tak, ako je 
uvedený v návrhu na uznesenie.

Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 2.9.2014 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre s c h v á l i ť odovzdanie majetku mesta Nitry do správy
príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.




