
M e s t s k ý   ú r a d   v   N i t r e

                                              

                                                                                         V Nitre, dňa : 9.5.2012    

                                                                                         Číslo materiálu : 524/2012        

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre    

K bodu: Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy 
             ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra (stavba pavilónu, technologická časť kuchyne)

           

Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie : 
Jozef Dvonč                                                                   „na osobitnej strane“
primátor mesta Nitry
                                                                                                              

Spracovala :
Ingrid Nemčeková
referent evidencie majetku

Napísala :
Ingrid Nemčeková
referent evidencie majetku

Prizvať: 
     -

                                                                                    ____________________
                                                                                        podpis predkladateľa



                                                                                                                                                     
Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy 
ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra
(stavba pavilónu, technologická časť kuchyne)

schvaľuje
odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy
ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra
- stavba pavilónu v obstarávacej hodnote 2 478 830,97 €
- technologická časť kuchyne v obstarávacej hodnote 115 509,73 €

ukladá
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy
ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra
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                                                                                                             K: MR 
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Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Tulipánová, 
Tulipánová 1, Nitra (stavba pavilónu, technologická časť kuchyne)

V súlade s § 14 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry v znení Dodatku č. 1 predkladáme návrh na odovzdanie 
nehnuteľného majetku mesta Nitry do správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra.

Dňa 20.9.2011 boli odborom investičnej výstavby a rozvoja odstúpené ukončené investičné
akcie:
- stavba pavilónu ZŠ Tulipánová nachádzajúca sa na parc.č. 485 a 487 v katastrálnom území 
  Nitra, počas ktorej bola realizovaná novostavba pavilónu – trojtrakt pozostávajúci z časti

pre žiakov, kuchyne, vstupnej haly, šatní, 9 učební, na prízemí sa nachádza výmenníková 
  stanica vykurovania napojená z centrálneho zdroja tepla
- technologická časť kuchyne, počas ktorej sa realizovalo vybavenie zariadenia spoločného 
  stravovania - varňa, múčna príprava, umývanie čierneho riadu, príprava mäsa, príprava 
  zeleniny, výdaj jedál, umývanie bieleho riadu, denný sklad, suchý sklad, hrubá príprava 
  zeleniny, chladený sklad, doplnkové príslušenstvo

Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 
1, Nitra.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 20.3.2012 odporučila odovzdanie nehnuteľného 
majetku do správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra.

Na rokovanie Mestskej rady v Nitre sme predložili návrh na odovzdanie nehnuteľného 
majetku mesta Nitry do správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra tak, ako je uvedený 
v návrhu na uznesenie.

Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 24.4.2012 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre s c h v á l i ť odovzdanie nehnuteľného majetku mesta 
Nitry do správy ZŠ Tulipánová, Tulipánová 1, Nitra:
- stavba pavilónu v obstarávacej hodnote 2 478 830,97 €
- technologická časť kuchyne v obstarávacej hodnote 115 509,73 €. 
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