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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 ZŠ Kráľa Svätopluka
s c h v a ľ u j e

odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Kráľa Svätopluka
- rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v budove ZŠ Kráľa Svätopluka

v obstarávacej hodnote 65.972,40 €

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy
ZŠ Kráľa Svätopluka

                                                                                                               T: 31.12.2014
                                                                                                               K: MR 
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Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Kráľa Svätopluka

   V súlade s § 6 a 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry predkladáme 
návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy ZŠ Kráľa Svätopluka.

Dňa 25.03.2014 bola odborom investičnej výstavby a rozvoja odstúpená ukončená investičná
akcia:
- rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v budove ZŠ Kráľa Svätopluka

v obstarávacej hodnote 65.972,40 €, počas ktorej bola realizovaná inštalácia ústredného 
  kúrenia, výmena poškodených vonkajších  a vnútorných rozvodov, výmena poškodených  
článkov radiátorov, montáž regulačných ventilov DN 15, 20, výmena expanznej nádoby. 

Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy ZŠ Kráľa Svätopluka.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 10.07.2014 odporučila odovzdanie majetku 
do správy ZŠ Kráľa Svätopluka.

Na základe uvedeného sme predložili na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na 
odovzdanie majetku do správy ZŠ Kráľa Svätopluka 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.

  




