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Návrh na uznesenie                                                                                                          

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

         Návrh na zmenu uznesenia č.307/2011-MZ zo dňa 13.10.2011 o stanovenie výšky nájomného
         v Bytovom dome SENIOR v Nitre

         schvaľuje

zmenu uznesenia č.307/2011-MZ zo dňa 13.10.2011 a to tak, že sa v schvaľovacej časti v
bode č.2 pozastavuje výkon účinnosti nasledovného znenia na dobu do 31.8.2016

"s tým, že časť z vybratého nájmu vo výške 1,-€ /m2/mesiac odvedie Službyt Nitra s.r.o. do
  rozpočtu mesta "

  

                                                Dôvodová správa

             Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 25.8.2015 prerokovala návrh
        na zmenu uznesenia č.307/2011-MZ zo dňa 13.10.2011 o stanovenie výšky nájomného v
        Bytovom dome SENIOR v Nitre a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
        schváliť predložený návrh.
             Uznesením č.307/2011-MZ  Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom riadnom zasadnutí
        konanom dňa 13.10.2011 schválilo návrh  na stanovenie výšky nájomného v Bytovom dome
        SENIOR v Nitre.
       Navrhujeme schváliť zmenu uznesenia z nasledovných dôvodov:  
       Na účte nie sú nakumulované prostriedky, nakoľko po odovzdaní objektu do správy /od
        1.1.2012 boli investované finančné prostriedky do sprevádzkovania kotolne,  doplnenie
        elektroinštalácie,  potrebných revízií, a úpravy priestorov pre SZSS.
        Finančné prostriedky sú potrebné na bežnú údržbu ako opravy nájomných bytov a spoločných
        priestorov.
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