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Mestskému zastupiteľstvu 
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K bodu: Návrh  na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2009-MZ zo dňa  
              05.11.2009 (dlhodobý prenájom stavby súp. č. 1718 na parc. č. 65 kat. úz. Chrenová  
              v areáli bývalej ZŠ Levická pre Súkromnú strednú odbornú školu ANIMUS) 
 
                
Predkladá:          Návrh na uznesenie: 
 
Jozef Dvonč                     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry 

      p r e r o k o v a l o 
 
Spracovala:                       návrh   na  zmenu  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v  Nitre  č.   
                                          313/2009-MZ  zo  dňa  05.11.2009 (dlhodobý prenájom stavby súp.  
Mária Tužinská                 č.  1718  na   parc.  č.  65  kat.  úz.  Chrenová  v  areáli  bývalej   ZŠ  
referent nakladania           Levická pre Súkromnú strednú odbornú školu ANIMUS) 
s majetkom                            

       n e s c h v a ľ u j e 
 
Napísala:                           zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2009-MZ 
                                          zo dňa 05.11.2009 
Mária Tužinská                     
referent nakladania 
s majetkom                         
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Návrh  na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2009-MZ zo dňa  
05.11.2009 (dlhodobý prenájom stavby súp. č. 1718 na parc. č. 65 kat. úz. Chrenová 
v areáli bývalej ZŠ Levická pre Súkromnú strednú odbornú školu ANIMUS) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 05.11.2009 prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (dlhodobý prenájom stavby súp. č. 
1718 na parc. č. 65 kat. úz. Chrenová v areáli bývalej ZŠ Levická pre Súkromnú strednú 
odbornú školu ANIMUS) a uznesením č. 313/2009-MZ  
schválilo 
1. dlhodobý prenájom stavby súpisné číslo 1718 na parc. č. 65 – zast. pl. o výmere 139 m2 kat.  
     úz.  Chrenová v areáli bývalej ZŠ Levická 40 v Nitre pre Súkromnú strednú odbornú školu  
     ANIMUS,   Vajanského   1,  Nitra,  IČO:  37 854 950  na  dobu  určitú,  do  30.06.2018  za  
     nájomné vo výške 10 €/m2/rok  +  úhrada   nákladov  spojených  s  prevádzkou  a  údržbou  
     prenajatej   nehnuteľnosti  vopred  odsúhlasených  vlastníkom  bez  možnosti  odpočtu  ako  
     prípad hodný osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb.  
     o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
2. zverenie nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. na výkon správy Službytu Nitra, s. r. o. 
Uložilo 
a) vedúcemu oddelenia majetku 
    zabezpečiť  uzatvorenie  dodatku  ku  Komisionárskej   zmluve   podľa   schvaľovacej  časti  
    uznesenia v termíne do 30.11.2009 
b) riaditeľovi Službytu Nitra, s. r. o 
    zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v  termíne  do  
    31.12.2009. 
 

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS  listom zo dňa 30.11.2009 požiadal 
o zníženie nájomného z dôvodu, že budovu musia prestavať pre potreby vzdelávania školy. 
Podľa cenovej kalkulácie opráv a úprav budovy budú tieto práce vyžadovať cca 62 560 €. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  
na zasadnutí konanom dňa 07.12.2009 neodporučila zníženie nájomného. 
 
Na zasadnutie mestskej rady sme predložili návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 313/2009-MZ zo dňa 05.11.2009 (dlhodobý prenájom stavby súp. č. 
1718 na parc. č. 65 kat. úz. Chrenová pre Súkromnú strednú odbornú školu ANIMUS) a to 
neschváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2009-MZ zo dňa 
05.11.2009. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 12.01.2010 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
313/2009-MZ zo dňa 05.11.2009. 
 
 
 
 
 
  


