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Z á p i s n i c a 

z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 

 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 25. marca 2010 
Prítomní:                             podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:                  pp. Eva Hlaváčová (SC), Anton Kretter (ZSC), Milan Belica (SC), 

Pavol Meňky, Rudolf Hlavačka 
 
 
 
PROGRAM 
 

1. Otvorenie 
 
2. Voľba pracovných komisií 

 
3. Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta mat. č. 1747/2010 

 
4. Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska 

s umelou trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra   mat. č. 1746/2010 
 

5. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho 
operačného programu v rámci opatrenia 2.1c Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 
detskej nemocnice na domov dôchodcov)    mat. č. 1745/2010 

 
6. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA-ZDROJ 

a.s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra     mat. č. 1710/2010 
 

7. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami (N-ADOVA, spol. s r.o., Krškanská 1,            
949 01 Nitra, IČO: 31 450 296)     mat. č. 1743/2010 

 
8. Návrh na uznesenie 

 
9. Záver 

 
 
 

1. Otvorenie 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 

privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny  
prítomných  26 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  
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2. Voľba pracovných komisií 

 
primátor – predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení:  
 
predseda – p. Vladimír Libant 
členovia – pp. Renáta Kolenčíková, František Halás, Anton Letko, František Bečica 
 
Hlasovanie č.  2 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 3 (o návrhu programu ako celku: ) 
prezentácia – 26 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem p. Martu Rácovú a            
p. Ferdinanda Víteka. 
 

3. Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta  
mat. č. 1747/2010 

Keselyová – Mesto Nitra plánuje výstavbu mosta – prepojenie ul. Slančíkovej a Wilsonovo 
nábrežie, výmenu okien na 3 poliklinikách, ktoré má vo vlastníctve a opravy miestnych 
komunikácií, ktoré sú v havarijnom stave a vychádzajú z Koncepcie opráv a rekonštrukcií 
MK na roky 2008 – 2010. Nakoľko na uvedené investície Mesto nemá k dispozícii voľné 
finančné zdroje, navrhujeme financovanie formou úveru. Pri schvaľovaní úveru je potrebné 
uskutočniť analýzu dlhovej služby, nakoľko zákon o rozpočtových pravidlách úz. samosprávy 
nám ukladá splniť dve podmienky, a to a) celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, b) suma ročných splátok 
návratných zdrojov vrátane úrokov nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka. Momentálna úverová zaťaženosť mesta k 31. 12. 2009 
je vo výške 37,5 % a pomer ročných splátok spolu s úrokmi k pomeru bežných príjmov                
ku koncu roku je 7 %. Po prijatí úveru vo výške 6 000 000 € sa celková suma dlhu zvýši                   
na výšku 18 122 525 €, čo predstavuje cca 56 % zo skutočných príjmov mesta k 31. 12. 2009, 
tzn., že prvá podmienka zákona o rozpočtových pravidlách bude splnená a je aj predpoklad, 
že keď budú do rozpočtu v roku 2011 započítané splátky spolu s úrokmi, že bude aj splnená aj 
druhá podmienka vzhľadom k tomu, že v tomto roku skončí splatnosť troch úverov.  
Z toho dôvodu odporúčame MZ schváliť prijatie úveru do výšky 6 mil. €, nakoľko podmienky 
v zmysle zákona splnené budú.  
 
primátor – k materiálu je pripojené aj stanovisko hl. kontrolóra Mesta Nitra.  
V návrhu na uznesenie nemá byť 600 tis. €, ale 6 mil. €. 
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Hlasovanie č. 4 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta, 
schvaľuje prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta do výšky 6 000 000  €  
na nasledovné akcie: 
 
  1. Realizácia mosta Slančíkovej – Wilsonovo nábrežie 
  2. Výmena okien – Poliklinika Chrenová 
  3. Výmena okien – Poliklinika Klokočina 
  4. Výmena okien – Poliklinika Párovce 
  5. Súvislá oprava MK 8. mája 
  6. Súvislá oprava MK Mikovíniho 
  7. Súvislá oprava MK Kláštorská – pokračovanie 
  8. Súvislá oprava MK Ždiarska – od Dlhej  po Ďumbiersku 
  9. Súvislá oprava MK Ďumbierska - od Ždiarskej po Vihorlatskú – obojsmerne 
10. Súvislá oprava MK Vihorlatská - od Ďumbierskej po Fatranskú 
11. Súvislá oprava MK Hodžova - od Kalinčiakovej po Jaskyňovú 
12. Súvislá oprava chodníka Štefánikova - od Štúrovej  po Coboriho 
13 Súvislá oprava MK Kúpeľná 
14. Súvislá oprava MK Orechová  
15. Prepojenie komunikácie Bajkalská – Karpatská) – uzn. č. 79/2010-MZ 
 
prezentácia – 26 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 

4. Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového 
ihriska s umelou trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra mat. č. 1746/2010 

 
Derka – predkladáme návrh na zabezpečenie fin. prostriedkov na výstavbu viacúčelového 
ihriska s umelou trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra i na základe programového 
vyhlásenia vlády SR a v zmysle štatútu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, kde je 
možné požiadať o dotáciu na výstavbu predmetného ihriska o rozmeroch 33 x 18 m. 
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou 
v priestore ZŠ Krčméryho Nitra, 
schvaľuje 
a) výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra, 
b) financovanie viacúčelového ihriska s umelou trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra 
      na základe programového vyhlásenia vlády SR (august 2006), v zmysle štatútu 

splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport (uznesenie vlády č. 779 a 905 z 25. 10. 2006) 
a v zmysle Výnosu Úradu vlády SR z 02. 03. 2009, č. 1029/2009/KVÚV o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR ako aj Smernice Vedúceho úradu vlády SR č. 3/2009 
zo dňa 18. 03. 2009  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR, 

c) spolufinancovanie viacúčelového ihriska s umelou trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra 
vo výške 28 600 €, 

d) účelové využitie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou 
trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra) - uzn. č. 80/2010-MZ 
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prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

5. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) 
z Regionálneho operačného programu v rámci opatrenia 2.1c Infraštruktúra 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov)  

mat. č. 1745/2010 
 
Rýchla – predkladáme návrh na predloženie žiadosti o nenávratný fin. príspevok 
z Regionálneho operačného programu pre infraštruktúru sociálnych služieb, konkrétne 
dospelých. Je to aktivita, ktorá je prioritou mesta Nitry. Vyhlásená výzva je zameraná                 
na zriadenie nových sociálnych služieb, a to vybudovanie zariadenia pre seniorov, ktoré 
mestu chýba. Jeho predpokladaná kapacita je pre 114 klientov. Predpokladaný náklad na                
realizáciu je vo výške 3 356 990,87 €, z toho oprávnené výdavky, ktoré súvisia s vyčíslením 
a použitím benchmarkov na l klienta predstavujú výšku 3 076 167,70 €. Mesto Nitra v prípade 
úspešnosti bude daný projekt spolufinancovať 5 %-ami z výšky oprávnených výdavkov, 
konkrétne ide o 153 808,38 €. Žiadosť o NFP predkladáme dňa 24. 4. 2010, kedy má mesto 
rezervovaný termín na podanie.  
 
Hlasovanie č. 6 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo  
a)  návrh na  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1c-2010/02 ROP za účelom 
realizácie projektu „ Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce a  platným Programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce 
b)   zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,           

t. j. vo výške  153 808,38 € 
schvaľuje 
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1c-2010/02 ROP za účelom realizácie 

projektu „Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce a  platným Programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce 

b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.  

vo výške 153 808,38 €) – uzn. č. 81/2010-MZ 
  
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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6. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA-
ZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra    mat. č. 1710/2010 

 
Némová – návrh na nakladanie s majetkom Mesta predkladáme na základe žiadosti spol. 
DATA-ZDROJ, ktorý požiadal o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 462/108 
o výmere 360 m2 za účelom vybudovania parkoviska. Vedľajší pozemok odkúpili ešte v roku 
v júli 2009 za kúpnu cenu 50 €/m2 + DPH. 
Na základe jednotlivých stanovísk a odporúčania dnešnej mestskej rady predkladáme návrh 
schváliť odpredaj novovytvoreného pozemku, parc. 462/108 o výmere 360 m2 spol. DATA-
ZDROJ za cenu 50 €/m2 + DPH za podmienky vybudovania nového chodníka, ktorá bude 
zapracovaná do územného rozhodnutia. 
 
Burda – VMČ malo námietku, požiadavku na vybudovanie obchádzkového chodníka, pretože 
tým, že predáme tento pozemok pre parkovacie účely, ktorý zasahuje do asfaltového 
chodníka, a žiadali sme aby bol vybudovaný náhradný chodník, bolo to aj prerokované  so 
stavebníkom a bude to predmetom kúpno-predajnej zmluvy, že musí byť vybudovaný 
náhradný chodník. Chodník by mal byť prerokovaný ešte aj s investorom, aby bol potiahnutý 
o 2 m a že by vyúsťoval pod parkoviskom, nie na parkovisko. Naša požiadavka bola 
principiálne splnená.  
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA-ZDROJ a. s., 
Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra), 
- schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 462/108 – zastav. plocha o výmere 
360 m2 v kat. úz. Mlynárce, ktorý vznikol odčlenením z pozemkov parc. č. 425/100 a parc. č. 
462/8 podľa GP č. 4/2010 spoločnosti DATA-ZDROJ a. s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra 
za cenu 50 €/m2 + DPH ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienky 
vybudovania nového chodníka. Táto podmienka bude zapracovaná do územného rozhodnutia, 
- ukladá vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry.                                                                                                            
T: 30. 6. 2010, K: MR) – uzn. č. 82/2010-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

7. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami (N-ADOVA, spol. s r.o., Krškanská 1,            
949 01 Nitra, IČO: 31 450 296)     mat. č. 1743/2010 

 
Némová – Mesto Nitra zast. primátorom viackrát rokovalo s podnikateľským subjektom             
N-ADOVA o ukončení prevádzky kafilérie v H. Krškanoch. Na základe jednotlivých 
rokovaní predkladáme riešenia, ktorých jednotlivé pozitívne dopady sú uvedené v materiáli. 
Návrh na uznesenie je v štyroch bodoch, odporúčame MZ schváliť:  
1. odkúpenie jednotlivých nehnuteľností stavieb na pozemku parc. č. 796, 797 a 798 a časti 
pozemku v areáli o výmere 4 500 m2, ktoré určí GP,  
2. prenájom nehnuteľností, ide o areál. Upozorňujem, že výmera bude zmenšená o vysvietené 
parcely, čiže o 309 m2. Prenájom je pre Mestské služby na l0 rokov za 1 €/m2 ročne bez DPH. 
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3. prenájom všetkých pozemkov pod stavbami, ktoré sú v tomto areáli o výmere cca 4 700 m2 
prísp. org. Mestské služby. Všetky tieto pozemky budú v nájme na l0 rokov za 0,03 € ročne 
bez DPH.  
4. prenájom nehnuteľností, ktoré sú v areáli o celkovej výmere podlahovej plochy 7000,24 m2 
prísp. org. Mestské služby, všetky pozemky na dobu určitú 10 rokov za sumu 32,58 €/m2 
a rok. 
  
Ďuran – keďže mesto bude vlastniť tento areál iba čiastočne a zvyšok bude iba prenajímať, 
mali by sme sa pripraviť na situáciu, ktorá môže nastať o l0 rokov. Bolo by ideálne, aby 
nájomná zmluva bola uzatvorená tak, že Mesto Nitra bude mať prednostné právo kúpy 
prenajatej veci  ak by sa majiteľ toto rozhodol predať, a ak sa nerozhodne predať, po uplynutí 
doby nájmu bude mať prednostné právo opätovného nájmu. To je môj doplňujúci návrh, aby 
sa nájom schválil s týmito zásadnými podmienkami. 
 
Vančo – môj pozmeňovací návrh je schváliť odkúpenie celého areálu o 100 %-nej výmere 
pozemkov vrátane nehnuteľností v areáli N-ADOVA. 
 
Kovarčík – dávam procedurálny návrh: MZ vracia predkladateľovi materiál na dopracovanie.  
 
Hlasovanie č. 8 (o návrhu p. Kovarčíka) 
prezentácia -  24 
za – 6 
proti - 6 
zdržali sa - 12 
Návrh nebol schválený.  
 
Némová – pri predkladaní materiálu som upozornila na to, že v bode 2 je zmena uznesenia, 
boli tam vyznačené štyri parcely, ktoré z bodu 2 vypúšťame a tieto sú predmetom len 
prenájmu v bode 3. Ide o pozemky pod stavbami. 
 
Hlasovanie č. 9 (o návrhu vypustiť z návrhu na uzn. z bodu 2 odrážku 2., 3,. 4. a 5.)  
prezentácia - 24 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 10 (o doplňujúcom návrhu p. Ďurana: doplniť schvaľovaciu časť:  
-  s prednostným právom kúpy prenajatej veci, resp. jej časti, 
-  s právom opätovného nájmu)  
prezentácia – 24 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 11 (o návrhu p. Vanča: MZ schvaľuje odkúpenie celého areálu o 100 %-nej 
výmere pozemkov vrátane stavieb) 
prezentácia – 24 
za - 8 
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proti - 1 
zdržali sa - 15 
Návrh nebol schválený.  
 
Hlasovanie č.12 (o návrhu na uzn. vrátane schválených zmien: Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
prerokovalo Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami (N-ADOVA, spol. s r. o., Krškanská 1, 
949 01 Nitra, IČO: 31 450 296) 
schvaľuje 
 

1. odkúpenie nehnuteľností zapísaných na LV č. 6572 pre kat. úz. Horné Krškany, a to: 
- pozemku parc. č. 796 – zast. plochy a nádvoria o výmere 570 m2 a stavby bez 

súpisného čísla „garáž“ nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 796, 
- pozemku parc. č. 797 – zast. plochy a nádvoria o výmere 366 m2 a stavby bez 

súpisného čísla „sklad“ nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 797, 
- pozemku parc. č. 798 – zast. plochy a nádvoria o výmere 723 m2 a stavby bez 

súpisného čísla „sklad“ nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 798, 
- a časti pozemku parc. č. 777/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 28 195 m2, a to 
časti pozemku o výmere cca 4 500 m2, presnú výmeru určí GP 

 
z vlastníctva N-ADOVA. spol. s r. o., Krškanská 1, 949 01 Nitra, IČO: 31 450 296     
do vlastníctva Mesta Nitry spolu za kúpnu cenu 497 908,80 € bez DPH za podmienok 
dohodnutých v kúpnej zmluve 

 
2. prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 6572 pre kat. úz. Horné Krškany, a to 

pozemkov registra „C“, resp. častí týchto pozemkov, a to:  
- časti pozemku parc. č. 777/1 – zast. plochy a nádvoria o pôvodnej výmere 28 195 m2 
- pozemku parc. č. 1161/2 – orná pôda o výmere 919 m2 
a pozemku registra „E“:  
- pozemku parc. č. 394/1 – trvalé trávne porasty o výmere 2 751 m2 
 
príspevkovej organizácii mesta Nitry – Mestské služby, Tehelná 3, 949 85 Nitra,      
IČO: 17 643 848, na dobu určitú, 10 rokov, a to za sumu 1 €/m2/ročne bez DPH                  
za pozemky, a to za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve s tým, že v nájomnej 
zmluve bude dohodnuté prednostné právo kúpy prenajatej veci, resp. jej časti a právo 
opätovného nájmu, pričom výmery pozemkov presne vymedzí nájomná zmluva 
v súlade s GP  

 
3. prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 6572 pre kat. úz. Horné Krškany, a to 

pozemkov registra „C“, resp. častí týchto pozemkov, a to:  
- pozemku parc. č. 782 – zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2 
- pozemku parc. č. 783 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 494 m2 
- pozemku parc. č. 785/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 50 m2 
- pozemku parc. č. 786 – zast. plochy a nádvoria o výmere 24 m2 
- pozemku parc. č. 787 – zast. plochy a nádvoria o výmere 210 m2 
- pozemku parc. č. 788 – zast. plochy a nádvoria o výmere 25 m2 
- pozemku parc. č. 789 – zast. plochy a nádvoria o výmere 119 m2 
- pozemku parc. č. 790 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 332 m2 
- pozemku parc. č. 791 – zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2 
- pozemku parc. č. 792 – zast. plochy a nádvoria o výmere 606 m2 
- pozemku parc. č. 793 – zast. plochy a nádvoria o výmere 147 m2 
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- pozemku parc. č. 794 – zast. plochy a nádvoria o výmere 104 m2 
- pozemku parc. č. 795 – zast. plochy a nádvoria o výmere 480 m2 

 
príspevkovej organizácii mesta Nitry – Mestské služby, Tehelná 3, 949 85 Nitra,    IČO: 
17 643 848, na dobu určitú, 10 rokov, a to za sumu 0,03 €/ročne bez DPH spolu za všetky 
uvedené pozemky v súhrnnej výmere, a to za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve s 
tým, že v nájomnej zmluve bude dohodnuté prednostné právo kúpy prenajatej veci, resp. jej 
časti a právo opätovného nájmu 

 
4. a prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 6572 pre kat. úz. Horné Krškany, a to 

stavieb bez súpisného čísla, a to: 
- dielňa nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 782 

      -  vyr. obj. nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 783 
      - sklad na pozemku parc. č. 784, ktorý sa nachádza na časti pozemku registra „E“ parc.              

č.  394/1 
      - kalové polia na pozemku parc. č. 785/1, ktorý sa nachádza na časti pozemku registra „E“ 

parc. č.  394/1 
      - kalové polia nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 785/2 
      - dielňa nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 789 
      - dielňa nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 790 
      - administratívna budova nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 792 
      - sklad nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 793 
      - strojovňa nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 794 
      - kotolňa nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 795 
      - stavby nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 777/1 

 
o celkovej výmere podlahovej plochy 7 000,24 m2 

 
príspevkovej organizácii mesta Nitry – Mestské služby, Tehelná 3, 949 85 Nitra, IČO: 
17 643 848, na dobu určitú, 10 rokov, a to za sumu 32,58 €/m2/ročne podlahovej plochy 
bez DPH, a to za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve s tým, že v nájomnej 
zmluve bude dohodnuté prednostné právo kúpy prenajatej veci, resp. jej časti a právo 
opätovného nájmu 

 
u k l a d á 
1. vedúcemu ekonomického oddelenia 

pripraviť rozpočtové opatrenie na kúpu nehnuteľností podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 

2. vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

3.         riaditeľovi príspevkovej organizácii MsS  
            zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
                                                                    T: 30. 6. 2010, K: MR)  
- uzn. č. 83/2010-MZ 

 
prezentácia – 26 
za – 19 
proti - 3 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený. 
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8. Návrh na uznesenie 
 

Libant – mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie ku všetkým bodom schváleného programu 
dnešného mestského zastupiteľstva. 
 
 

9. Záver 
 
         Na záver primátor skonštatoval, že program mimoriadneho mestského zastupiteľstva bol 
vyčerpaný a vyhlásil 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
 
 
Nitra   29. 3. 2010  
 
 
 
 
Zapísala: 
Anna Molnárová, v. r.   
ref. organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
     Jozef Dvonč, v. r.                      Igor Kršiak, v. r.    
      primátor                                                                                      prednosta  
     mesta Nitry                                                                       Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 

 
Marta Rácová, v. r.  

a 
Ferdinand Vítek, v. r.  


