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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. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice na 
Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre) 
 
schvaľuje 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu nájomcu miesta č. 2 o výmere 
16,20m2, miesta č. 002 o výmere 9,00 m2, miesta č. 3 o výmere 16,20 m2 a miesta č. 003 
o výmere 9,00 m2 na nádvorí Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. 50 v Nitre z Ladislava 
Šimeka, bytom Trnavská 27/28, Nitra, IČO: 11758210 na jeho dcéru Luciu Šimekovú, 
Trnavská 27/28, Nitra, IČO: 47203773 z dôvodu odchodu pána Šimeka do dôchodku  
  
ukladá 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 

T: 31.12.2013 
K: MR 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice na 

Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre) 
   

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 uznesením 
č. 404/2011-MZ schválilo prenájom priestorov na Mestskej tržnici na Štefánikovej ul. 50 
a Jurkovičovej ul. spôsobom hodným prípadu osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dovtedajším nájomcom 
z dôvodu, že Mesto Nitra prebralo od 1. 1. 2012 uvedené objekty a má záujem, aby objekty 
boli naďalej prenajaté. 
 

Dňa 03.06.2013 bola na Mestský úrad v Nitre doručená žiadosť Ladislava Šimeka, 
bytom Trnavská 27/28, Nitra, IČO: 11758210 (ďalej len „žiadateľ“) o zmenu nájomcu 
v nájomných zmluvách č.j. 2254/2011/OM zo dňa 02.01.2012 a č.j. 2290/2011/OM zo dňa 
02.01.2012.  

Žiadateľ má uvedenými nájomnými zmluvami v prenájme časť pozemku parc. č. 2041 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 7611 m2 na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra na 
nádvorí Mestskej tržnice na Štefánikovej tr. v Nitre, a to: 

miesto č. 2 o výmere 16,20 m2,  
miesto č. 002 o výmere 9,00 m2,  
miesto č. 3 o výmere 16,20 m2 a 
miesto č. 003 o výmere 9,00 m2. Na predmetných miestach má umiestnené predajné 

stánky za účelom predaja živých a umelých kvetov, vencov a čečiny. 
O zmenu nájomcu žiada z dôvodu odchodu do dôchodku. Podnikanie prenecháva 

svojej dcére Lucii Šimekovej, bytom Trnavská 27/28, Nitra, IČO: 47203773. 
 

Komisia MZ pre podnikateľskú činnosť a správu majetku: prerokovala žiadosť na 
zasadnutí dňa 10.06.2013 a uznesením č. 135/2013 odporúča schváliť zmenu nájomcu 
v predmetných nájomných zmluvách.   

 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 11.06.2013 prerokovala  a odporúča 

schváliť návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  
 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
 
 
 


