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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 vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt 
Nitra, s.r.o. („Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie Chrenová)
s c h v a ľ u j e
odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt      
Nitra, s.r.o., a to:

- „Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie Chrenová) v obstarávacej cene 
15 505,60 € 

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť vyhotovenie dodatku k Príkaznej zmluve č.j.783/2014/Služ. zo dňa 21.03.2014 
Službyt Nitra, s.r.o.

T: 30.09.2015
K: MR
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Návrh na odovzdanie majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s.r.o. („Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie Chrenová)

            V súlade so Všeobecným záväzným nariadením mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v platnom znení a s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Nitry predkladáme návrh na odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry 
na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o..

Jedná sa o odovzdanie majetku mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt  Nitra, s.r.o. 
– „Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie Chrenová v obstarávacej cene 
15 505,60 €.

„Fit park Topoľová“ Nitra, Chrenová – vonkajšie posilňovacie zariadenia pre kondičné 
cvičenie sú určené pre širokú verejnosť, pre všetky vekové kategórie. Celkový počet zariadení 
je 6 ks, a to: rebrík, trojhrazda, hrazda, cvičebné lavice, hviezda na kľuky a trojstojan. Všetky 
zariadenia tvoria samostatný dilatačný celok.

Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku na výkon správy spoločnosti Službyt 
Nitra, s.r.o..

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 09.04.2015 uznesením          
č. 31/2015 odporučila schváliť odovzdanie majetku na výkon správy spoločnosti Službyt 
Nitra, s.r.o. podľa predloženého návrhu.

Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 14.04.2015 uznesením          
č. 246/2015-MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odovzdanie majetku na 
výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. podľa predloženého návrhu.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
návrh na odovzdanie majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt 
Nitra, s.r.o. („Fit park Topoľová“ Nitra, parc. č. 921/34, kat. územie Chrenová) tak, ako je  
uvedený v návrhu na uznesenie.
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