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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. 107/2015-MZ zo dňa 19.03. a
09.04.2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku parc. „C“ KN č. 5372/3, kat. úz. Nitra, ul. Hornočermánska)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2015-MZ zo dňa 19.03.                   
a 09.04.2015 nasledovne:

- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie textu: 
„ – a manž. Mgr. Ľubicu Mušákovú“

a nahrádza ho znením:
„ – a manž. Mgr. Libušu Mušákovú“
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre       č. 107/2015-MZ zo dňa 
19.03. a 09.04.2015 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 

(odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 5372/3, kat. úz. Nitra, ul. Hornočermánska)

    V zmysle v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 19.03. a 09.04.2015 uznesením č. 
107/2015-MZ  s c h v á l  i l  o odpredaj pozemku parc. „C“-KN č. 5372/3 – orná pôda 
o výmere 63 m2 zapísaný v LV č. 3681 kat. úz. Nitra, za kúpnu cenu 45,-- EUR/m2 + DPH, 
pre žiadateľov Ing. Jozefa Mušáka a manž. Mgr. Ľubicu Mušákovú, bytom Kúpeľná 299/8, 
949 01 Nitra, ktorí sú bezpodielovými spoluvlastníkmi priľahlej nehnuteľnosti.

    Z dôvodu, že Ing. Jozef Mušák písomne požiadal o prehodnotenie schválenej kúpnej ceny 
za odpredaj pozemku parc. „C“-KN č. 5372/3 kat. úz. Nitra, keď Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre schválilo kúpnu cenu 45,-- EUR/m2 + DPH, predložili sme jeho žiadosť na 
prerokovanie Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť, ktorá odporúčala schváliť zníženie kúpnej ceny na výšku 30,--
EUR/m2 + DPH.
Ďalším dôvodom na zmenu uznesenia bola chyba v písaní pri mene žiadateľky – Mgr. Libuše 
Mušákovej, manželky Ing. Jána Mušáka, ktoré bolo pri príprave materiálu nesprávne opísané 
ako Ľubica.
V materiále na prerokovanie v Mestskej rade v Nitre boli navrhnuté nasledovné zmeny:
1.
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie textu: 
„ - za kúpnu cenu 45,-- EUR/m2 + DPH,“

a nahradiť ho znením:
„- za cenu ..........,-- EUR/m2 + DPH,“
2.
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie textu: 
„ – a manž. Mgr. Ľubicu Mušákovú“

a nahradiť ho znením:
„ – a manž. Mgr. Libušu Mušákovú“

Mestská rada v Nitre: na svojom riadnom zasadnutí uznesením č. 494/2015-MR zo dňa     
04. 08. 2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015 iba v časti 
zmeny mena Mgr. Mušákovej - z Ľubica na Libuša.

Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre Návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015 –
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku parc. 
„C“ KN č. 5372/3, kat. úz. Nitra, ul. Hornočermánska) tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie.




