
MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry

Číslo materiálu: 1579/2014

Názov materiálu:

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
404/2011-MZ zo dňa 15.12.2011 (prenájom nebytových 
priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. 
50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)

Spracovateľ: Diana Lichardusová, referent pre majetkoprávne usporiadanie

Napísal: Diana Lichardusová, referent pre majetkoprávne usporiadanie

Prizvať: _

Dátum rokovania MZ: 09.10.2014

Dátum vyhotovenia: 23.09.2014

Návrh na uznesenie: „na osobitnej strane“

Podpis predkladateľa:



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. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice na 
Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu nájomcu miesta č. 305 o výmere 
0,60m2 na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre z Ing. Viliama Vozára, Ovocinárska 
97/10, 949 01 Nitra, IČO: 32 738 471 na jeho manželku Ing. Katarínu Vozárovú, Ovocinárska 
97/10, 949 01 Nitra, IČO: 41 437 314 z dôvodu prevedenia časti podnikateľskej aktivity Ing. 
Vozára spočívajúcej v prevádzkovaní nápojových automatov na svoju manželku za účelom 
zníženia podnikateľských nákladov
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

T: 31.12.2014
K: MR



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice na 

Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)
  

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 uznesením 
č. 404/2011-MZ schválilo prenájom priestorov na Mestskej tržnici na Štefánikovej ul. 50 
a Jurkovičovej ul. spôsobom hodným prípadu osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dovtedajším nájomcom
z dôvodu, že Mesto Nitra prebralo od 1. 1. 2012 uvedené objekty a má záujem, aby objekty 
boli naďalej prenajaté.

Dňa 26.08.2014 bola na Mestský úrad v Nitre doručená žiadosť Ing. Viliama Vozára, 
Ovocinárska 97/10, Nitra, IČO: 32738471 (ďalej len „žiadateľ“) o zmenu nájomcu 
v nájomnej zmluve č. j. 2206/2011/OM zo dňa 02.01.2012.

Žiadateľ má uvedenou nájomnou zmluvou v prenájme miesto č. 305 o výmere 0,60 m2

za účelom umiestnenia automatu na kávu na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. v Nitre, ktorý 
sa nachádza v podlubí pri prevádzke č. 311 priamo pri hlavnej bráne.

O zmenu nájomcu žiada z dôvodu prevedenia časti svojej podnikateľskej aktivity 
spočívajúcej v prevádzkovaní nápojových automatov na svoju manželku Ing. Katarínu 
Vozárovú, Ovocinárska 97/10, 949 01 Nitra, IČO: 41437314, DIČ: 1029163443 za účelom 
zníženia podnikateľských nákladov. 

Komisia MZ pre podnikateľskú činnosť a správu majetku: žiadosť prerokovala na 
zasadnutí dňa 18.09.2014, odporúča schváliť zmenu nájomcu miesta č. 305 z Ing. Viliama 
Vozára na Ing. Katarínu Vozárovú. 

Mestská rada v Nitre: materiál prerokovala na zasadnutí dňa 23.09.2014, odporúča 
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice na 
Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.






