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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry:
Prenájom  nebytových priestorov (učebňa č. 216) v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, 
Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

schvaľuje

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom  nebytových   priestorov v budove 
Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra - počítačovej učebne, číslo 
dverí 216 o výmere 40 m² nachádzajúcej sa na prvom nadzemnom podlaží, ktorá je  
evidovaná na Správe katastra Nitra na liste vlastníctva č. 6355 pre katastrálne územie Nitra, 
obec Nitra ako budova ZŠ, LV so súpisným číslom 346 postavená na parcele č. 1785 
s výmerou 5221 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria:

1. pre Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava. Dôvodom prenájmu
je realizácia národného programu: „Profesijný a kariérny rast pedagogických 
zamestnancov“ ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného 
programu Vzdelávanie pod záštitou MPC Bratislava..  Za nájomné v zmysle VZN 
Mesta Nitra  č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č.1 až 4 na 
dobu určitú od 1.1.2015 do 31.10.2015 v cene 10,00 EUR za hodinu prenájmu.

2. pre Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava. Dôvodom prenájmu 
je realizácia národného programu “Aktivizujúce metódy vo výchove“, pod záštitou 
MPC Bratislava. Za nájomné v zmysle VZN Mesta Nitra  č. 21/2009 o hospodárení s 
majetkom mesta v znení dodatku č.1 až 4 na dobu určitú od 1.2.2015 do 31.10.2015 
v cene 10,00 EUR za hodinu prenájmu.

ukladá
riaditeľovi Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.

T: 16.2.2015
K: MR



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry:
Prenájom  nebytových priestorov (učebňa č. 216) v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, 
Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

     V súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry.
Predkladám návrh na zámer dlhodobého prenájmu jedného nebytového priestoru 
v priestoroch ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra eviduje žiadosť na 
prenájom- počítačovej učebne, číslo dverí 216 o výmere 40 m² nachádzajúcej sa na prvom 
nadzemnom podlaží, ktorá je  evidovaná na Správe katastra Nitra na liste vlastníctva č. 6355 
pre katastrálne územie Nitra, obec Nitra ako budova ZŠ, LV so súpisným číslom 346 
postavená na parcele č. 1785 s výmerou 5221 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria:

1. pre Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava. Dôvodom 
prenájmov je realizácia národného programu: „Profesijný a kariérny rast 
pedagogických zamestnancov“ ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci 
operačného programu Vzdelávanie pod záštitou MPC Bratislava..  Za nájomné v 
zmysle VZN Mesta Nitra  č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení 
dodatku č.1 až 4 na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.10.2015 v cene 10,00 EUR za 
hodinu prenájmu.

2. pre Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava. Dôvodom prenájmu 
je realizácia národného programu “Aktivizujúce metódy vo výchove“, pod záštitou 
MPC Bratislava. Za nájomné v zmysle VZN Mesta Nitra  č. 21/2009 o hospodárení s 
majetkom mesta v znení dodatku č.1 až 4 na dobu určitú od 1.2.2015 do 31.10.2015 
v cene 10,00 EUR za hodinu prenájmu.

Odôvodnenie:
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra má túto miestnosť určenú 
na projekty, vyučuje sa v nej dva dni  týždni.  Zároveň ako príspevková organizácia získame 
finančné prostriedky, ktoré budú použité na prevádzku školy.

  
Stanovisko primátora: Primátor mesta Nitra súhlasí s prenájmom v zmysle bodov č.1 a 2.
  
Stanovisko Mestskej rady v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 3.2.2015 predložený 
materiál schválila

Na základe schváleného zámeru a vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre na prerokovanie Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry:
Prenájom  nebytových priestorov (učebňa č. 216) v budove Základnej školy kniežaťa Pribinu, 
Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.




