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Z á p i s n i c a 

z 35. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Dátum a miesto konania:   Nitra, 14. 11. 2013 
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:            pp. Anton Kretter, Štefan Klačko, Martin Bohát, Pavol Meňky, 
    Milan Monček 
 
 

PROGRAM 
 

1. Otvorenie 
 

2. Voľba pracovných komisií 
 

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa                        
14. 12. 1995 v bodoch a), b)      mat. č. 19 

 
       Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa   

14. 3. 2013         mat. č. 1023/2013 
 
       Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.197/2013-MZ zo dňa 

27. 6. 2013         mat. č. 995/2013 
 

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s  MŠ, Novozámocká ul. č. 129, 
Nitra         mat. č. 1120/2013 

 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole kráľa Svätopluka, 

Dražovská č. 6 Nitra       mat. č. 1133/2013 
 

6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013  
           mat. č. 1160/2013-1 

 
7. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb na rok 2013     mat. č. 1157/2013 
 
 

8. Návrh upraveného rozpočtu ZŠ, CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského na rok 2013  
          mat. č. 1155/2013 

 
9. Protest prokurátora Pd 239/13-11 zo dňa 01. 10. 2013 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Nitry č. 12/2012 o miestnych daniach   mat. č. 1148/2013 
 

10. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra              
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu   mat. č. 1153/2013 

 
11. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra              

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu   mat. č. 1154/2013 
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12. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre              
na I. polrok 2014       mat. č. 1162/2013 

 
13. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2011                 

o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom  pre obyvateľov 
mesta obstaraných z verejných prostriedkov    mat. č. 1098/2013 

 
14. Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 

o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov 
          mat. č. 1097/2013 
 

15. Informatívna správa – neprijatie ponuky na odkúpenie prebytočného majetku                        
vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR, Jelenecká ul.  mat. č. 1159/2013 

 
16. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rímskokatolícka 

cirkev, nehnuteľnosti v  k. ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany) mat. č. 1101/2013 
 
17. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN 

parc. č. 333/20 – 333/35 k. ú. Mlynárce)     mat. č. 1104/2013 
 

18. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v kat. úz. Nitra na Borovej ulici v Nitre                 
vo vlastníctve Mgr. Jozefy Slezákovej, J. Kráľa 37, 972 01 Bojnice 

          mat. č. 1107/2013 
 

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 
pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre  mat. č. 1161/2013 

 
20. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (novovytvorený 

pozemok „C“ KN parc. č. 141/41 k. ú. Nitra)   mat. č. 1156/2013 
 

21. Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (kat. územie Párovské 
Háje, Ing. Martin Hronec a spol.)     mat. č. 1149/2013 

 
22. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 242/2010-MZ zo dňa 

9. 9. 2010 v znení uznesenia č. 413/2011-MZ zo dňa 15. 12. 2011 (Agrokomplex – 
prepojovacia komunikácia, GP č. 15/2009)    mat. č. 1167/2013 

 
23. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 286/2012-MZ zo dňa               

18. 10. 2012 (garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166)  mat. č. 1150/2013 
 

24. Návrh na zmenu uznesenia č. 240/2013-MZ zo dňa 27. 6. 2013 (Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“KN parc. 
č. 7261/201 k. ú. Nitra)      mat. č. 1163/2013 

 
25. Návrh na zrušenie uznesenia č. 276/2013-MZ zo dňa 08. 09. 2011 (Návrh                   

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – Chladfruct, s. r. o., 
Dubíkova 2, 949 01 Nitra)       mat. č. 1105/2013 

 
26. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 

„C“ KN parc. č. 131/5 k. ú. Mlynárce)    mat. č. 1165/2013 
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27. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (objekt                

na Štefánikovej tr. 146 k. ú. Nitra)     mat. č. 1164/2013 
 

28. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámer 
prenájmu objektu bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová - Orpheus Production s. r. o., 
Zbehy 822, IČO: 46738657)      mat. č. 1169/2013 

 
29. Interpelácie 

 
30. Diskusia 

 
31. Návrh na uznesenie 

 
32. Záver 

 
 

PROGRAM 
 

1.Otvorenie 
 

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných  25 poslancov, to znamená, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 

2.Voľba pracovných komisií 
 
predseda návrhovej komisie:   p.  Ján Jech  
členovia návrhovej komisie:   pp. Tatiana Svobodová, František Refka, Ivan Gavalovič,  
                                                      Marta Rácová 
 
Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie) 
prezentácia – 24 
za - 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

primátor – predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na túto funkciu 
navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva  p. Milana Burdu. 

 
Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 35. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Milan Burda) 
prezentácia – 25 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
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Dodatočne Vám boli doručené do osobných priečinkov poslancov nasledovné materiály: 

- mat. č. 20 „Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/98-MZ     
zo dňa 29. 1. 1998“,  

ktorý navrhujem zaradiť v bode 3 „Kontrola plnenia uznesení“ za mat. č. 19,  
- mat. č. 1168/2013 „Protest prokurátora č. Pd 284/13-5 zo dňa 7. 10. 2013 proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 2/2003 o používaní mestských symbolov v znení 
dodatku č. 1 a dodatku č. 2“, 

- mat. č. 1170/2013 „Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči 
dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2012 a návrh jej vysporiadania“,  

ktoré navrhujem zaradiť do programu dnešného rokovania za bod 9 ako nové body 10, 11.  
Ďalšie materiály: 
- mat. č. 1171/2013 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre                     

č. 236/2012-MZ zo dňa 6. 9. 2012 (vyporiadanie dvojitého vlastníctva – „manž. 
Gabašovci“)“, 

- mat. č. 1172/2013 „Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných 
zariadení domu a pozemkov na ulici Považská 3, 5, 7 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení 
neskorších predpisov“, 

- mat. č. 1173/2013 „Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných 
zariadení domu a pozemkov na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 podľa zákona 182/1993 Z. z. 
v znení neskorších predpisov“ 

a  
- mat. č. 1174/2013 „Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných 

zariadení domu a pozemkov na ulici Murániho 28 – 36 podľa zákona 182/1993 Z. z. 
v znení neskorších predpisov“,  

navrhujem zaradiť do programu dnešného rokovania za pôvodný bod 25, ako nové body 28, 
29, 30, 31. Upozorňujem, že všetky vyššie uvedené materiály neboli prerokované v mestskej 
rade, preto na ich zaradenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
Ďalšie materiály, ktoré neboli prerokované v mestskej rade, a preto na ich zaradenie je tiež 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva sú 
materiály uvedené v programe: 

- pod por. č. 15, mat. č. 1159/2013 „Informatívna správa – neprijatie ponuky na odkúpenie 
prebytočného majetku vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR, Jelenecká ul.“,  

- pod por. č. 22, mat. č. 1167/2013 „Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č. 242/2010-MZ zo dňa 9. 9. 2010 v znení uznesenia č. 413/2011-MZ zo dňa                        
15. 12. 2011 (Agrokomplex – prepojovacia komunikácia, GP č. 15/2009)“, 

- pod por. č. 24, mat. č. 1163/2013  „Návrh na zmenu uznesenia č. 240/2013-MZ zo dňa              
27. 6. 2013 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(časť pozemku „C“KN parc. č. 7261/201 k. ú. Nitra)“      

 
a zámery pod por. č. 26 – 28: 
 
- Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ 

KN parc. č. 131/5 k. ú. Mlynárce)     mat. č. 1165/2013 
- Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (objekt                

na Štefánikovej tr. 146 k. ú. Nitra)     mat. č. 1164/2013 
- Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámer 

prenájmu objektu bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová - Orpheus Production s. r. o., 
Zbehy 822, IČO: 46738657)      mat. č. 1169/2013 
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primátor – dovoľte mi informovať vás o liste Okresného prokurátora, ktorý sa týka materiálu 
pod por. č. 9, ktorým sa prokurátor ospravedlňuje z neúčasti na 35. zasadnutí MZ (p. primátor 
prečítal celé znenie listu).  
Po porade k tomuto bodu či navrhovať vyradenie tohto materiálu bol názor taký, že vzhľadom 
na lehoty, ktoré máme pri prejednávaniach protestu prokurátora a konečný návrh uznesenia – 
nevyhovieť protestu prokurátora, navrhujem ponechať tento bod v programe dnešného 
zasadnutia. Mali by sme tento protest prejednať v lehote, aj napriek neprítomnosti okresného 
prokurátora.  
 
Hlasovanie č. 3  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 20/2013 „Kontrola plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 32/98-MZ zo dňa 29. 1. 1998“) 
prezentácia – 17 
za - 17 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 4  (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1168/2013 „Protest prokurátora č. Pd 
284/13-5 zo dňa 7. 10. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 2/2003 
o používaní mestských symbolov v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2“) 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 5 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1170/2013 „Preukázaná strata                    
za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s. za rok 
2012 a návrh jej vysporiadania“) 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 6 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1171/2013 „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 236/2012-MZ zo dňa 6. 9. 2012 (vyporiadanie dvojitého 
vlastníctva – „manž. Gabašovci“)“) 
prezentácia – 25 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 7 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1172/2013 „Návrh na odpredaj bytov, 
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Považská 3, 5, 7 
podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“) 
prezentácia – 25 
za – 23 
proti - 2 
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zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 8 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1073/2013 „Návrh na odpredaj bytov, 
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 
podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“) 
prezentácia – 25 
za – 23 
proti - 1 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 9 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1174/2013 „Návrh na odpredaj bytov, 
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Murániho 28 – 36 
podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“) 
prezentácia – 24 
za - 23 
proti - 1 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 10 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1159/2013 „Informatívna správa – 
neprijatie ponuky na odkúpenie prebytočného majetku vo vlastníctve SR v správe 
Ministerstva obrany SR, Jelenecká ul.“) 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 11 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1167/2013 „Návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 242/2010-MZ zo dňa 9. 9. 2010 v znení 
uznesenia č. 413/2011-MZ zo dňa 15. 12. 2011 (Agrokomplex – prepojovacia komunikácia, 
GP č. 15/2009)“) 
prezentácia – 25 
za - 21 
proti - 0 
zdržali sa -3 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 12 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1163/2013 „Návrh na zmenu 
uznesenia č. 240/2013-MZ zo dňa 27. 6. 2013 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou                       
vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“KN parc. č. 7261/201 k. ú. Nitra)“) 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
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Hlasovanie č. 13 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1165/2013 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 131/5 k. 
ú. Mlynárce)“) 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 14 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1164/2013 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (objekt na Štefánikovej tr. 146 k. ú. 
Nitra)“) 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 15 (o návrhu zaradiť do programu mat. č. 1169/2013 „Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámer prenájmu objektu bývalej 
MŠ Javorová, k. ú. Chrenová - Orpheus Production s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657)“) 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 16 (o návrhu programu ako celku vrátane schválených zmien) 
prezentácia - 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem  poslancov p. Františka 
Hollého a p. Mareka Šestáka.  
Overovateľmi zápisnice z 34. zasadnutia (riadneho) mestského zastupiteľstva boli p. Ján Jech 
a p. Anton Kretter. Žiadam overovateľov, aby uviedli stanovisko k zápisnici.  
 
Jech – zápisnicu som prečítal a na znak súhlasu som ju podpísal. 
 
primátor - vzhľadom na neprítomnosť p. Krettera, vyžiadam jeho stanovisko na najbližšom 
zasadnutí, a potom uzavrieme zápisnicu z tohto mestského zastupiteľstva. 
 
3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ                  

zo dňa 14. 12. 1995 v bodoch a), b)    mat. č. 19 
 
Trojanovičová – uznesenie sa v oboch bodoch plní a zostáva v platnosti.  
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      Kontrola plnenia  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 32/98-MZ                  
zo dňa 29. 1. 1998      mat. č. 20 

 
Trojanovičová  - uznesenie je trvalého charakteru, plní sa a zostáva v platnosti.  
 

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ           
zo dňa   14. 3. 2013       mat. č. 1023/2013 
 

Trojanovičová – uznesenie sa plní a zostáva v platnosti. 
 
Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197/2013-MZ            
zo dňa 27. 6. 2013       mat. č. 995/2013 

 
Trojanovičová – uznesenie je splnené. 
 
Hlasovanie č. 17 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  
uznesenia  Mestského  zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo  dňa  14. 12. 1995 
konštatuje, že uznesenie č. 181/95-MZ v bodoch a), b) sa plní a zostáva v platnosti) – uzn. č. 
361/2013-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 32/98-MZ zo  dňa  29. 1. 1998, 
konštatuje, že uznesenie č. 32/98-MZ sa plní a zostáva v platnosti) - uzn. č. 362/2013-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 102/2013-MZ zo  dňa  14. 3. 2013, 
konštatuje, že uznesenie č. 102/2013-MZ sa plní a zostáva v platnosti) – uzn. č. 363/2013-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo plnenie  uznesenia  Mestského  zastupiteľstva 
v Nitre č. 197/2013-MZ zo  dňa  27. 6. 2013, 
konštatuje, že uznesenie č. 197/2013-MZ je splnené) – uzn. č. 364/2013-MZ 
 
prezentácia – 22  
za – 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ s  MŠ, Novozámocká ul. č. 129, 

Nitra       mat. č. 1120/2013 
 

Prítomný PaedDr. Peter Zákopčan, riaditeľ ZŠ a MŠ. 
 
Halmo – uvedená kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na základe 
príslušných právnych predpisov. Boli zistené nedostatky v oblasti dodržiavania 
vnútroorganizačnej smernice o účtovníctve a zákona o účtovníctve, a tiež v  oblasti 
dodržiavania zákona o finančnej kontrole. Na základe zistených nedostatkov prijal riaditeľ 
opatrenia na nápravu. Správa bola prerokovaná na zasadnutí mestskej rady, návrh na 
uznesenie je na titulnej strane materiálu. 

 
Hlasovanie č. 18 (o návrhu na uzn.: Mestské  zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku  následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ, Novozámocká ul. č. 129, Nitra 
berie na vedomie správu a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených  kontrolou 
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ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 31. 1. 2014     K: MR) 
 
- uzn. č. 365/2013-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  

 
5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole kráľa Svätopluka, 

Dražovská č. 6 Nitra     mat. č. 1133/2013 
 
Prítomná Mgr. Ďurišová, novovymenovaná riaditeľka ZŠ. 
 
Halmo - kontrola vychádzala z plánu kontrolnej činnosti, postupovalo sa v zmysle príslušných 
právnych predpisov. Pri kontrole boli zistené nedostatky v oblasti dodržiavania zákona o fin. 
kontrole. Ďalšie nedostatky boli zistené v oneskorenej úhrade faktúr uvedeným, ktorým bolo 
neskoro zaplatené, neuplatnili si sankčné mechanizmy. Opačne u nájomných zmlúv telocviční 
nájomcovia platili oneskorene a škola neuplatnila zmluvné pokuty v zmysle dohodnutých 
zmlúv. V jednom prípade bol zistený nedostatok aj v oblasti verejného obstarávania, kedy  
nebol vykonaný prieskum trhu.  
Na základe zistených nedostatkov predchádzajúca  riaditeľka prijala opatrenia na nápravu. 
Mestská rada správu prerokovala, návrh na uznesenie je na titulnej strane materiálu. 
  
Hlasovanie č. 19 (o návrhu na uzn.: Mestské  zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole kráľa Svätopluka, Dražovská č. 6   
Nitra, 
berie na vedomie správu a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 31. 12. 2013)                                              
- uzn. č. 366/2013-MZ 
 
prezentácia – 25 
za – 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013  

mat. č. 1160/2013-1 
prednosta – predložený návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte na rok 2013  je                       
vo výdavkovej časti kapitoly Odbor soc. služieb. Ide o dofinancovanie opatrovateľskej služby, 
ktorú v zmysle Rozhodnutia o odkázanosti vykonáva iný subjekt ako mesto, tzn. Diecézna 
charita vo výške 1 600 €.  
V kapitole Odboru školstva, mládeže a športu ide o potrebu dofinancovania nákladov                    
na spotrebu energií v MŠ vo výške 160 tis. € a následne Všeobecného materiálu 
a prevádzkových strojov vo výške 6 tis. € z dôvodu ich poškodenia. Pokiaľ ide o vysoké 
navýšenie položky energie, je na základe toho predložený prehľad záloh platieb na el. energiu, 
plyn a teplo, ktoré boli na jednotlivé MŠ zálohovo platené. Dali sme vyhodnotiť analýzu 
spotreby týchto médií Energetickej agentúre v Nitre, ktorá zistila, že uvedené bolo spôsobené 
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tým, že v roku 2012 boli poddimenzované zálohové platby zo strany ZSE, čím v roku 2013 
bol v januári vyčíslený vysoký nedoplatok vo výške 39 tis. €, ktorý predstavuje januárovú 
platbu a boli zmenené zálohové platby vo vzťahu k ZSE, čím došlo k rozporu medzi 
rozpočtovanou sumou na rok 2013, ktorá je skrytá v roku 2012 a tým, ktorú zálohové platby 
sú skutočne vykonávané v prospech dodávateľa.  
Energetická agentúra tiež vyhodnocovala navýšenie voči NTS za spotrebu tepla a zistila, že 
základným nedostatkom pri tejto spotrebe je to, že nie sú vyregulované sústavy kúrenia 
v jednotlivých objektoch MŠ, tzn. nie je možné v prípade zmien počasia aktuálne reagovať              
na tie skutočnosti, že sa odstaví prívod tepla, a tým dochádza k šetreniu. Čiže základným 
ukazovateľom je, že bude potrebné vyregulovať tieto sústavy, a tým by sme mali radikálne 
znížiť položku na spotrebu tepla. 
 
Bečica – predkladám pozmeňovací návrh, a to navýšenie opravy chodníka na Novozámockej 
ulici vo výške 15 192 € z dôvodu, aby bol kompletne dobudovaný úsek chodníka, ktorý spája 
nákupné stredisko a Plastiku. 
 
Štefek – dávam oproti pôvodnému návrhu pozmeňovací návrh: 
 
Príjmy / v eurách/          schválený   návrh    rozpočet 
                     rozpočet   na zmenu   po zmenách 
 
233001 Z predaja pozemkov   365 420           +   2 629     368 049  
231  kapitálové príjmy (predaj budov)        61 200           + 20 000               81 200 
 
Výdavky / v eurách/ 
Odbor komunálnych činností a ŽP     schválený návrh  rozpočet 
       rozpočet na zmenu po zmenách 
 
644002  Mestská  verejná doprava           4 013 000   +     533         4 013 533 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja             schválený návrh   rozpočet 
       rozpočet na zmenu        po zmenách 
 
635006  Opravy školských budov                                  0           + 270 000         270 000 
 
717002  Rekonštrukcia MŠ Za Humnami- 
              spolufinanc. - presun       99 750            - 75 860            23 890  
 
717002  Rekonštrukcia MŠ Benkova - 
              spolufinanc. - presun                104 500            - 81 690            22 810   
          
717002  Rekonštrukcia MŠ Nábr.Mládeže - 
              spolufinanc. - presun       113 725           - 62 515           51 210 
 
717002  Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - 
              spolufinanc. - presun       74 900            + 10 000           84 900 
 
717002  Rekonštrukcia Župné námestie                             0             + 2 035             2 035 
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Mestská polícia      schválený návrh  rozpočet 
       rozpočet na zmenu po zmenách 
 
714001  Osobný automobil                             0 + 14 500          14 500          
 
 
Vančo – prosím pred hlasovaním zvolať poradu posl. klubov k tomuto materiálu. 
 
(Porada poslaneckých klubov)  
 
primátor – po porade poslaneckých klubov odporúčam prijať oba pozmeňovacie návrhy 
s tým, že materiál pre MsP bude upravený na l2 tis. €. 
  
Návrh si osvojil p. Jech. 
 
Hlasovanie č. 20 (o pozmeň. návrhu p. Bečicu: SO chodník ul. Novozámocká – pokračovanie                        
+ 15 192 €)             
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 21 (o pozmeň. návrhu  p. Štefeka s úpravou pre MsP na 12 tis. €) 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 22 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 
schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého 
návrhu, vrátane nasledovných schválených zmien: 

 
Príjmy / v eurách/     schválený   návrh    rozpočet 
                     rozpočet   na zmenu   po zmenách 
 
233001 Z predaja pozemkov   365 420           +   2 629     368 049  
231  kapitálové príjmy (predaj budov)        61 200           + 20 000               81 200 
 
Výdavky / v eurách/ 
Odbor komunálnych činností a ŽP  schválený návrh  rozpočet 
       rozpočet na zmenu po zmenách 
 
644002  Mestská  verejná doprava           4 013 000   +     533         4 013 533 
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Odbor investičnej výstavby a rozvoja               schválený návrh   rozpočet 
       rozpočet na zmenu        po zmenách 
635006  SO chodník ul. Novozámocká – 
              pokračovanie                                   19 700           + 15 192             34 892 
 
635006  Opravy školských budov                                  0           + 270 000         270 000 
 
717002  Rekonštrukcia MŠ Za Humnami- 
              spolufinanc. - presun       99 750            - 75 860            23 890  
 
717002  Rekonštrukcia MŠ Benkova - 
              spolufinanc. - presun                104 500            - 81 690            22 810   
          
717002  Rekonštrukcia MŠ Nábr.Mládeže - 
              spolufinanc. - presun       113 725           - 62 515           51 210 
 
717002  Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - 
              spolufinanc. - presun       74 900            + 10 000           84 900 
 
717002  Rekonštrukcia Župné námestie                             0             + 2 035             2 035 
 
 
Mestská polícia      schválený návrh  rozpočet 
       rozpočet na zmenu po zmenách 
 
714001  Osobný automobil                             0 + 12 000     12 000 
 
- uzn. č. 367/2013-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

7. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb na rok 2013    mat. č. 1157/2013 

 
Škablová – predkladáme návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013. Z rozpočtu navrhujeme vyradiť pol. 212003 
z toho dôvodu, že suma 7 300 € pochádza z nájomného, avšak v dobe, kedy táto suma 
vznikla, ZPS Zobor bola samostatná organizácia a nemali sme podnikateľskú činnosť.                
Po zlúčení organizácií v januári 2013 táto položka prešla na účet podnikateľskej činnosti, 
a tým navrhujeme preradiť sumu 7 300 € na podnikateľský účet.  
Ďalšia položka v návrhu opatrení sú fin. prostriedky na prenájom softvéru, kde prišlo 
k omylu, že 1 200 € za prenájom softvéru predstavuje sociálny model, bol omylom 
zaúčtovaný na údržbu softvéru a nie na prenájom, čiže tam je len zmena položky.  
Ďalšiu pol. 714 001 tvorí nákup automobilu Fiat Doble, ktorý bol zakúpený na rozvoz stravy, 
keďže pôvodný automobil firma FAROS, ktorá bola n. o. Správy zariadení si odniesla 
a nebola ochotná s nami podpísať ďalšiu zmluvu. Boli sme nútení urgentne zabezpečiť nákup 
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automobilu v sume 11 640 €, ktorý bol uhradený z podnikateľskej činnosti. Keďže tento 
automobil slúži nielen pre podnikateľskú činnosť, ale aj pre rozvoz stravy pre domácnosti           
pre seniorov, podnikateľská činnosť je v pomere 20 % a hlavná činnosť 80 %,  takto je 
prerozdelená suma 9 300 €. Navrhujeme to vykryť z pol. na odchodné 4 720 €  a z nákupu 
prevádzkových strojov 4 600 €, čím by sa položka 9 320 € takto zaúčtovala. 
 
Kolenčíková – mestská rada prerokovala návrh na rozpočtové opatrenia a odporučila MZ 
schváliť rozpočtové opatrenia v  rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
 
Kolenčíková – dávam pozmeňovací návrh:  
 
Výdavky: / v eurách/                          schválený            pozmeňujúci                 upravený                               
                                                              rozpočet               návrh                          rozpočet 
633001 Interiérové vybavenie                 5 000                   -  3 200                       1 800 
713001 Interiérové vybavenie                        0                   + 3 200                        3 200 
 
Dôvodom je zmena rozpočtovej položky, kde fin. prostriedky budú použité na sprchovacie 
lehátka do ZOS. Zakúpenie tohto lôžka zabezpečuje lepšiu kvalitu obyvateľov ZOS, a taktiež 
uľahčí prácu ošetrujúcemu personálu zariadenia. 
 
Hlasovanie č. 23 (o pozmeň. návrhu p. Kolenčíkovej) 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 24 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb na rok 2013 
schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb na rok 2013 podľa predloženého návrhu, vrátane schválenej zmeny (pod 
hlas. č. 23) - uzn. č. 368/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 

8. Návrh upraveného rozpočtu ZŠ, CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského na rok 2013  
        mat. č. 1155/2013 
Prítomná p. Bc. Alena Vaňová, riaditeľka ZUŠ J. Rosinského  
                p. PaedDr. Viktória Mankovecká, riaditeľka CVČ Domino       
 
prednosta – každoročne sa predkladá materiál, ktorým sa upravuje rozpis fin. prostriedkov             
pre ZŠ, CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ide iba o zreálnenie skutočného 
stavu medzi zriaďovateľom a jednotlivými šk. zariadeniami tak, ako prechádzali transfery               
na jednotlivé školy. Materiál obsahuje rozpis originálnych financií, ktoré prechádzali, 
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prenesené kompetencie, financie na školský klub, šk. jedálne,  CVČ, ako aj zariadenia šk. 
stravovania. Ide aj o sumu na rozpis fin. prostriedkov na ZUŠ J. Rosinského a CVČ Domino. 
V originálnych kompetenciách nedošlo ku zmenám alebo nárokom, ktoré by zvyšovali 
rozpočtované fin. prostriedky. Pokiaľ ide o prenesené  kompetencie, tam môže prísť                    
k zmenám z dôvodu zasielania financií z kapitoly min. školstva, v zmysle čoho je aj primátor 
splnomocnený vstupovať do rozpisu podľa reálne prijatých peňazí z ministerstva. 
 
Hlasovanie č. 25 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
upraveného rozpočtu ZŠ, CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského na rok 2013, 
schvaľuje upravený rozpočet ZŠ, CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského na rok 2013 podľa 
predloženého návrhu 
splnomocňuje primátora mesta v prípade zmien rozpisu finančných prostriedkov zo strany 
MŠVVaŠ SR na prenesené kompetencie na ich rozdelenie pre jednotlivé školy) 
- uzn. č. 369/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
9. Protest prokurátora Pd 239/13-11 zo dňa 01. 10. 2013 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Nitry č. 12/2012 o miestnych daniach  mat. č. 1148/2013 
 
Petrík – materiál je oproti materiálu, ktorý bol na rokovaní mestskej rady pozmenený, pretože 
okresný prokurátor stiahol späť niektoré dôvody, ktoré uvádzal v predchádzajúcom proteste, 
avšak  zostáva v platnosti jeho námietka voči našej VZN o miestnych daniach, že sme porušili 
legislatívu pri stanovovaní sadzieb pri stavbách. My toho názoru nie sme, nie je to záležitosť 
len mesta Nitry, máme podporu v stanovisku min. financií. Myslíme si, že prokurátor nemá 
pravdu, lebo sme využili ustanovenie zákona o miestnych daniach, ktoré hovorí, že                       
pri stanovovaní sadzieb u stavieb obce a mesta nie sú limitované ani minimálnou ani 
maximálnou sadzbou, ale musia spĺňať podmienku, že rozdiel medzi najnižšou sadzou 
schválenou vo VZN a najvyššou nie je väčší ako 10násobok. Keď sa toto malo legislatívne 
upraviť, obce a mestá sa voči tomu búrili, lebo v tom čase mali obce stanovený 40násobok 
a tieto nožnice sa mali radikálne privrieť. Dosiahlo sa to, že sa do legislatívy doplnilo                     
do § 104 f) ustanovenie, že ak je rozdiel medzi najnižšou sadzbou schválenou a najvyššou              
vo VZN väčší ako 10násobok, obce v ďalších rokoch pri každej zmene sadzieb musia tento 
rozdiel znižovať. Nebolo stanovené dokedy, takže môžu aj 20 rokov zostať sadzby tak, že by 
sa rozdiel nemenil alebo by sa mohol znižovať len po desatinke. Akceptovali sme to, avšak                   
v min. roku sme museli vydať pre rok 2013 nové VZN nie preto, že sme chceli meniť sadzby, 
ale z toho dôvodu, že sa zase zmenila legislatíva a pozemky sa menili, skupiny, kategórie, aj 
z toho dôvodu, že prokurátor po celom Slovensku rušil VZN z dôvodu, že sú tam odpisované 
state zo zákona, čo nemôže byť. Celý protest prokurátora spočíva v tom, že on tvrdí, že keby 
sme zachovali pôvodnú VZN a riešili to dodatkom, bolo by to dobré, ale vzhľadom k tomu, že 
my sme to neriešili dodatkom, ale novou právnou úpravou, tak je to zlé. Ale zákon v tomto 
ustanovení, ktoré dáva možnosť znižovať ten rozdiel nepojednáva o zmene VZN alebo                    
o dodatku VZN alebo o novej právnej úprave, ale pojednáva o zmene sadzieb a my sme 
sadzbu nezmenili. V tom máme podporu aj zo stanoviska min. financií a nepoznám mesto              
na Slovensku, ktoré by vyhovelo protestu prokurátora a som toho názoru, že by sme tak 
nemali robiť ani my.  
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Hlasovanie č. 26 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Protest 
prokurátora Pd 239/13-11 zo dňa 01. 10. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nitry  č. 12/2012 o miestnych  daniach    
nevyhovuje protestu prokurátora Pd 239/13-11 zo dňa 01. 10. 2013 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 12/2012 o miestnych daniach) - uzn. č. 1148/2013-MZ 
 
prezentácia - 23 
za  23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 

 
10. Protest prokurátora Pd 284/13-5 zo dňa 07. 10. 2013 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Nitra  č. 2/2003 o používaní mestských symbolov v znení dodatku 
č. 1 a dodatku č. 2        mat. č. 1168/2013 

 
Buranská – predkladáme na prerokovanie Protest prokurátora proti VZN o používaní 
mestských symbolov. Obsahom materiálu sú podstatné veci, ktoré nám prokurátor vytkol. 
Predovšetkým  je to duplicita úpravy mestských symbolov - my máme základné mestské 
symboly upravené aj vo VZN, aj v Štatúte mesta, takže prokurátor nám túto duplicitu napadol 
-  tejto časti môžeme vyhovieť.  
Ďalším polemickým problémom je úprava týkajúca sa odvodených symbolov. My máme            
vo VZN okrem základných, ktoré zákon upravuje, aj tzv. odvodené. V tejto časti sme 
požiadali aj o stanovisko min. vnútra, ktorí sa vyjadrili v tom zmysle, že nie je to právny 
problém, je to názvoslovný heraldický problém, čiže naše odvodené sú len určitým 
doplnením, alebo inak nazvaným symbolom. Takže podľa nich to nie je v rozpore                       
so zákonom, avšak pokiaľ zákon hovorí o tom, že sú len tieto základné pojmy, tak upravíme 
tieto odvodené, ktoré sú už zaužívané, aj mesto aj obyvatelia sú na to zvyknutí, budeme 
upravovať inou právnou úpravou, ktorá bude predložená. 
Ďalším rozporným bodom bola úprava rozhodovania právomoci povoľovania používať erb 
alebo iné symboly 3. subjektom, podnikateľom na rôznych akciách, kde sme mali uvedené              
vo VZN, že táto právomoc patrí primátorovi mesta. V zákone je, že o tom rozhoduje Mesto. 
Opäť je to len pojem, lebo primátor a MZ sú rovnocennými orgánmi, čiže len formálne 
upravíme túto záležitosť, ale tomu konkrétnemu bodu navrhujeme vyhovieť. 
Ďalej nám prokurátor vytkol, že nám zákon neumožňuje využívať odplatné plnenie                       
za prípadné použitie týchto symbolov 3. subjektom. Tu sme sa nedopátrali k tomu, že či by 
nám zákon jednoznačne zakazoval alebo povoľoval.  
Ďalej nám vytkol, že sme vo VZN použili pojem, že mestské symboly treba mať v rovnakej 
úcte a vážnosti ako štátne symboly, štátne symboly sú predsa len o niečo viac, takže aj tento 
pojem používať nemôžeme.  
Posledným vytknutím bolo, že poslanci nemajú právo kontrolovať používanie mestských 
symbolov ako sme to mali vo VZN, pretože to nespadá do kompetencií poslancov. 
Z uvedených dôvodov a aj preto, že táto VZN je už od roku 1993, navrhujeme vyhovieť 
protestu, zrušiť VZN s tým, že v krátkej dobe bude predložený nový návrh VZN, a tak isto 
odvodené symboly budú riešené inou právnou úpravou. 
 
primátor - je už pripravený nový návrh VZN. Pokiaľ by tam aj boli veci nad rámec VZN 
a citujú niekde zákon, nová VZN ich už nebude obsahovať. To je dôvod, prečo súhlasíme 
s tým, že zrušíme túto VZN a pripraví sa nová VZN, ktorá vyhovie aj týmto veciam, aj 
zákonu, aby tam veci citované zo zákona vo VZN neboli.  
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Buranská – prosím, aby si niekto osvojil doplniť do uznesenia „vyhovuje protestu 
prokurátora“.  
 
Návrh si osvojil p. Jech.  
 
Hlasovanie č. 27 (o osvojenom návrhu p. Jecha doplniť do uznesenia „vyhovuje protestu 
prokurátora“ a ruší)  
prezentácia – 23 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 28 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Protest prokurátora Pd 284/13-5 zo dňa 07. 10. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nitra č. 2/2003 o používaní mestských symbolov v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2   
vyhovuje protestu prokurátora  Pd 284/13-5 zo dňa 07. 10. 2013 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Nitra č. 2/2003 o používaní mestských symbolov v znení dodatku č. 1 
a dodatku č. 2   
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra  č. 2/2003 o používaní mestských 
symbolov v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2)    
 
- uzn. č. 371/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za - 21 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
11. Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 

ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2012 a návrh jej vysporiadani     mat. č. 1170/2013 
 
Prítomný Ing. Jankulár. 
 
prednosta – každý rok sme povinní prerokovať na úrovni MZ preukázanú stratu vo verejnom 
záujme voči dopravcovi, ktorý vykonáva úkony verejnej dopravy na území mesta 
v príslušnom kalendárnom roku. Vyplýva to jednak z legislatívy, aj z uzatvorenej zmluvy 
o výkone vo verejnom záujme. Na základe dopravcom doručeného výkazu za rok 2012 
vyplynulo, že mimo preddavkov, ktoré boli v zmysle schváleného rozpočtu platené 
dopravcovi je preukázaná strata vo výške l 813 533 €.  Položky, ktoré túto fin. čiastku 
ustanovujú sú v rámci výkazu. Na základe toho sme cez odbor komunálnych činností  
rozporovali niektoré položky, hlavne pol. Pohonné hmoty, údržby vozidiel, mzdového fondu, 
ako aj preukázaného, a teda oprávneného zisku dopravcu. Niektoré položky boli vysvetlené 
a účtovne zdokladované. Na základe takto zvýšených nákladov na dopravu v  rámci 
vyrokovania ďalších období uzatvárame dodatok s dopravcom, v zmysle čoho sa pozastavil 
nákup autobusov pre ďalšie roky. Nákup bude možný len v prípade, že po hodnotení určitého 
dopravného stavu dopravcu a schválenia MZ bude môcť nakúpiť ďalšie vozidlá, zaviedli sa 
úsporné opatrenia čo sa týka spotreby pohonných hmôt a údržby vozového parku a rokuje sa 
o otázke výšky primeraného zisku, ktorý je dnes na úrovni 5 % pre dopravcu. Celková strata           
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l 833 533 € bude splatená tak, že l mil. € bude splatený formou odkupu pohľadávky alebo 
formou rovnomerných 10 splátok v roku 2014. Suma 813 533 € bola predmetom schválenia 
už v rozpočte mesta Nitra na tomto a predchádzajúcom MZ. 
 
Kritické diskusné príspevky predniesli: pp. Gavalovič, Hatala, Rácová, Burda, Kolenčíková,  
Gajdoš, Vereš, Ivančík. 
 
primátor - treba si uvedomiť, že táto kompetencia je originálna, je krytá z podielu                     
od štátu na podielové dane a pojem strata nie je dobrý, lebo je to len vyrovnanie výkonov                
vo verejnom záujme. Grafikon dopravy, aj cestovné schvaľujeme v MZ. Dlhodobo kritizujem 
systém nastavenia, aj kalkulačný vzorec včítane odpisov a ostatných vecí, lebo to nie je to, čo 
by sme radi boli ochotní uhradiť. To, že tu vždy vzniká rozdiel je aj v tom, koľko dokážeme 
z rozpočtu na tento účel vyčleniť. 
  
Ing. Jankulár – pokúsim sa otázky a námietky k nespokojnosti zhrnúť a snažiť sa vysvetliť 
celú situáciu, ktorá okolo mestskej dopravy panuje. Zvyšovanie nákladov medziročne je 
nielen v meste Nitra, ale vo všetkých mestách a vo všetkých samosprávnych krajoch, kde sa 
objednáva služba vo verejnom záujme, čiže verejná doprava. Pri nákupoch autobusov sa 
snažíme robiť dopytové konanie, ktoré nám určí, aký autobus je najvhodnejší jednak z titulu 
obstarávacej ceny a prevádzkových nákladov a aby uspokojoval potreby občanov a 
cestujúcich, ktorých vozíme. Patríme ako dopravca medzi najlepšie mestské dopravy                     
na Slovensku z titulu bezbariérovosti, akustických hlásení, z titulu ďalších kvalitatívnych 
parametrov ako je klimatizácia. Znášame kritiku za 50 % autobusov, ktoré ešte klimatizáciou 
nie sú vybavené. Čo sa týka pohonných hmôt, predsa len vzrástli, v meste bola rozsiahla 
rekonštrukcia miestnych komunikácií, kde sa vytvárali zápchy a kde to jednak spôsobovalo 
veľké meškania autobusových spojov, ale zároveň zvýšenie spotreby. To sú negatívne vplyvy, 
ktoré si neuvedomujeme, lebo vidíme len konečné číslo, ktoré sa predkladá ako nedoplatok, 
ale nie straty, ale rozdielu medzi tržbami a nákladmi, ktoré boli vynútené z titulu prevádzky 
autobusov. K rozdielu medzi tržbami a nákladmi podotýkam, že si nikto neuvedomuje, že aké 
výhodné cestovné pre cestujúcich v tomto meste je, že mesto za rok 2012 len na vykrytie 
zliav, ktoré poskytuje musí doplatiť 2 700 tis. €, to je aj o tých tržbách, ktoré sme nedosiahli 
z titulu týchto zliav a keď sa pozrieme len na evidenčné cestovné, vzhľadom na to, že 
dôchodcovia, darcovia krvi a iné kategórie majú nárok na evidenčné cestovné a polročný 
lístok stojí l €, Mesto to stálo za rok 2012 viac ako 1 300 tis. € a je to len prepočet 
k cestovnému, ktoré je z čipovej karty oproti obyčajnému lacnejšie o 20 centov. Mali by sme 
sa pozerať na všetky tieto vplyvy globálne a posudzovať aj iné vplyvy, nielen že rastú 
náklady. Čo sa týka tendra, určite bude vyhlásený, lebo taká je platná legislatíva a v roku 
2017 končí zmluva medzi Mestom a dopravcom ARRIVA Nitra. Nebránime sa, ani sa 
nebojíme, lebo sme si vedomí, že všetku túto činnosť poskytujeme maximálne zodpovedne 
a úsporne. Úsporné opatrenia  na úsporu nafty sú dosť represívne, postihujeme vodičov 
radikálne keď sa nezmestí do normy napriek tomu, že okolnosti, ktoré sú z titulu priepustnosti 
ciest v meste nepriaznivé pre dosiahnutie týchto úspor, a napriek tomu tieto veci riešime. 
Snažíme sa maximálne racionalizovať a optimalizovať aj opravy a výmenu náhradných 
dielov.  
 
Hlasovanie č. 29 (o pôvodnom návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
preukázanú stratu za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA 
Nitra, a. s. za rok 2012 a návrh jej vysporiadania, 
súhlasí s výškou preukázanej straty v mestskej autobusovej doprave za rok 2012 v sume     
1 813 533,- € 



 18

berie na vedomie spôsob  úhrady  preukázanej  straty  v  mestskej  autobusovej  doprave  za  
rok  2012 vo výške 1 813 533,- € formou úhrady časti preukázanej straty vo výške 813 533,- € 
z rozpočtu mesta Nitry na rok 2013 a časti preukázanej straty vo výške 1 000000,- € formou 
rovnomerných 10 splátok v roku 2014 
ukladá vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu zapracovať úhradu preukázanej straty                   
do príslušného rozpočtu mesta) - uzn. č. 372/2013-MZ 
 
prezentácia - 24 
za - 15 
proti - 1 
zdržali sa - 6 
Návrh bol schválený. 
 
primátor – navrhujem zlúčiť rozpravu k nasledovným dvom materiálom.  
 
Štefek – osvojujem si návrh. 
 
12. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra              

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu  mat. č. 1153/2013 
 
Prítomná Ing. Monika Szabóová.  
 
Buranská – predkladám dva návrhy na zvolenie prísediacich sudkýň z radov občanov                 
pre Okresný súd Nitra. Prvou kandidátkou je Ing. Monika Szabóová, druhou Mgr. Zuzana 
Zorádová. Obidve kandidátky spĺňajú zákonom predpísané povinnosti a predpoklady, takisto 
príslušné VMČ nemajú námietky, odporúčajú ich zvolenie, aj predseda okresného súdu 
odporúča zvolenie obidvoch kandidátok.  
 
Hlasovanie č. 30 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                      
na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 
rokov od zloženia sľubu 
volí Ing. Moniku Szabóovú za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra                     
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu) - uzn. č. 373/2013-MZ 
 
prezentácia – 22 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
13. Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra              

na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu  mat. č. 1154/2013 
 
Prítomná Mgr. Zuzana Zorádová. 
 
Hlasovanie č. 31 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 
rokov od zloženia sľubu, 
volí Mgr. Zuzanu Zorádovú za prísediacu sudkyňu z radov občanov pre Okresný súd Nitra          
na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu) - uzn. č. 374/2013-MZ 
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prezentácia – 22 
za - 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
14. Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre 

na I. polrok 2014      mat. č. 1162/2013 
 

Buranská – predkladáme na schválenie návrh časového plánu zasadnutí mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2014. Jednotlivé termíny, resp. aj časový sled je 
nastavený tak, aby spĺňal našu povinnosť v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

 
Hlasovanie č. 32 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2014  
schvaľuje Časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. 
polrok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne: 
mestské zastupiteľstvo:  13. februára 2014, 27. marca 2014, 15. mája 2014, 26. júna 2014 
mestská rada:           7. januára 2014, 28. januára 2014, 18. februára 2014, 11. marca        

2014, 1. apríla 2014, 29. apríla 2014, 20. mája 2014, 10. júna 2014) 
- uzn. č. 375/2013- MZ     
prezentácia - 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  

 
15. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2011                 

o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov 
mesta obstaraných z verejných prostriedkov  mat. č. 1098/2013 

 
Jančovičová – odbor soc. služieb na základe úlohy uloženej komisiou pre soc. veci, bytové 
otázky a zdravotníctvo vypracoval návrh dodatku, ktorý reaguje na novelu zákona o soc. 
bývaní, ktorý rozšíril okruh osôb, ktoré spadajú do verejného záujmu v rámci prideľovania 
bytov vo verejnom záujme, a zároveň boli odstránené ustanovenia, ktoré boli presne citované 
zo zákona o soc. bývaní. 
 
Hlasovanie č. 33 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2011 o podmienkach 
prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných 
z verejných prostriedkov 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 
1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov 
mesta obstaraných z verejných prostriedkov 
ukladá vedúcemu odboru sociálnych služieb zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra  
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta 

Nitry č. 1/2011  o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom      
pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov na úradnej tabuli MsÚ 

                                                                                 T : do 10 dní 
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- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým      T : do 30 dní,   K: referát organizačný) 
 
- uzn. č. 376/2013-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
16. Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 

o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších 
dodatkov       mat. č. 1097/2013 

 
Jančovičová – na základe úlohy komisie predkladáme návrh dodatku k VZN. Hlavné body, 
ktoré tento dodatok mení sú tie, že boli odstránené ustanovenia, ktoré boli na rôznych 
miestach upravené duplicitne, zjednodušuje sa postup pri prihlasovaní nájomníkov na trvalý 
pobyt, a tiež bolo vypustené ustanovenie o možnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu 
neurčitú, čím vznikalo právo nájomníkovi na odkúpenie bytu.  
 
Šmehilová – dávam návrh na úpravu bodu č. 6  d), kedy sa dokument odvoláva na zrušené 
VZN č. 24/2008. Preto by som navrhovala na základe uvedeného novelizačné znenie tohto 
bodu, ktoré by malo byť v súlade s platným VZN mesta Nitra a malo by znieť: 
d) žiadateľ odôvodnene potrebuje poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle článku V. 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (ďalej len VZN č. 6/2012), za týmto účelom je 
žiadateľ povinný so žiadosťou o pridelenie bytu v DOS predložiť právoplatné rozhodnutie 
o odkázanosti na opatrovateľskú službu, žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu 
o poskytovaní opatrovateľskej služby v rozsahu vydaného rozhodnutia o odkázanosti        
na opatrovateľskú službu,“. 

To znamená, že v tomto prípade ide len o zmenu už neplatného VZN a predefinovanie                      
na nové platné VZN č. 6/2012. Súčasne môj návrh rieši aj indikovaný  problém definovaný 
SZSS, že do DOS idú občania, ktorí sú po pridelení bytu v DOS obmedzení v odoberaní 
samostatných úkonov, nakoľko ich považujú za nepotrebné a na toto poberanie musia 
doplácať. A tak sa reálne stáva, že v DOS máme umiestnených mnoho klientov, ktorí 
odoberajú len donášku stravy alebo len  jeden úkon. Preto návrh počíta, že od jeho prijatia sa 
do DOS budú prijímať reálne odkázaní občania, ktorí vzhľadom na svoj stupeň odkázanosti 
potrebujú aj iné úkony opatrovateľskej služby ako je len stravovanie a ich zdravotný stav 
vyžaduje zabezpečenie aj bývania. Pokiaľ by sme mali seniorov, ktorí potrebujú riešiť len 
bytovú otázku, na to má mesto Bytový dom pre seniorov. Preto by bolo vhodné odlíšiť soc. 
službu v DOS a Bytový dom pre seniorov, aby DOS neriešili  len  bytovú otázku seniorov, na 
to nie je určené.  
 
Hlasovanie č. 34 (o pozmeň. návrhu p. Šmehilovej) 
prezentácia - 22 
za - 19 
proti - 1 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
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Hlasovanie č. 35 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách 
nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov 
uznieslo sa na vydaní Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov podľa 
predloženého návrhu, vrátane schválenej zmeny: 
- v § 15, Byty v domoch s opatrovateľskou službou“ sa pôvodné znenie bodu 6 písm. d) 

nahrádza znením: 
„d) žiadateľ odôvodnene potrebuje poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle článku V. 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (ďalej len VZN č. 6/2012), za týmto účelom je 
žiadateľ povinný so žiadosťou o pridelenie bytu v DOS predložiť právoplatné rozhodnutie 
o odkázanosti na opatrovateľskú službu, žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu 
o poskytovaní opatrovateľskej služby v rozsahu vydaného rozhodnutia o odkázanosti        
na opatrovateľskú službu,“ 

ukladá vedúcemu odboru sociálnych služieb zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho 
centra  
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta   

Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov na úradnej tabuli MsÚ   T : do 10 dní 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým        T : do 30 dní     K: referát organizačný) 
 
- uzn. č. 377/2013-MZ 
 
prezentácia - 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
17. Informatívna správa – neprijatie ponuky na odkúpenie prebytočného majetku                        

vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR, Jelenecká ul.   
          mat. č. 1159/2013 
Némová – Ministerstvo obrany SR ponúklo na odpredaj mestu Nitra prebytočný nehnuteľný 
majetok. Ide o pozemky v k. ú. Zobor a Nitrianske Hrnčiarovce spolu za cenu 140 tis. €. 
Keďže na tieto pozemky je vydané územné rozhodnutie za účelom umiestnenia stavby 
„Región Nitra - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“, kde 
obstarávateľom bola Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Odborné útvary neodporučili 
primátorovi prijať túto ponuku. Na základe toho predkladáme návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie č. 36 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Informatívnu 
správu – neprijatie ponuky na odkúpenie prebytočného majetku vo vlastníctve SR v správe 
Ministerstva obrany SR, Jelenecká ul. 
berie na vedomie Informatívnu správu – neprijatie ponuky na odkúpenie prebytočného 
majetku vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR, Jelenecká ul.) 
- uzn. č. 378/2013-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 21 
proti - 0 
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zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

18. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Rímskokatolícka cirkev, nehnuteľnosti v  k. ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany)
         mat. č. 1101/2013 

Némová – uzn. č. 303/2013 MZ 12. 9. 2013 schválilo zámer zámeny ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Ide o zámenu pozemkov, nehnuteľnosti vo vlastníctve rímskokatolíckej 
cirkvi za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nitry.  
Na základe jednotlivých stanovísk a tohto schváleného zámeru predkladáme návrh                       
na uznesenie schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu týchto nehnuteľností bez 
ďalšieho fin. vyrovnania.  
 
Hlasovanie č. 37 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rímskokatolícka cirkev, 
nehnuteľnosti v k. ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany) 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra: 
 

kat. územie parcela č.  výmera LV 
druh 
pozemku účel využitia 

  
register 
C 

register 
E         

Zobor 

2384/10 

  

   544 m2 
parc. 
registra E 
KN č. 
3086, 
2748, 2683 
- LV 4912 

Vinice 

zjednotenie 
pozemkov 

2367/12    451 m2 Vinice 

2368/67    544 m2 Vinice 

Spolu:      1 539 m2    
 
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi: 
 

kat. územie parcela č.  výmera LV 
druh 
pozemku účel využitia 

  
register 
C 

register 
E         

Zobor 
  2692  492 m2 

3453 
Záhrady 

Kláštorská ul. 
  2986  347 m2 tr. tr. por. 

Dolné 
Krškany 

1490    948 m2 

parc. 
registra E 
KN č. 
5059/101 - 
LV 1138 

zast. pl. 

pozemok pod 
halou - bývalé 
stredisko 
SOU 

Nitra 3504    504 m2 6878 orná pôda 
vybudovanie 
okružnej 
križovatky 

Spolu:      2 291 m2    
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Výmery novovytvorených parciel registra C KN v kat. území Zobor č. 2384/10, 2367/12, 
2368/67 sú určené geometrickým plánom č. 59/2013 a výmera parcely registra C KN v kat. 
území Dolné Krškany č. 1490 je určená geometrickým plánom č. 58/2013.  
Dôvodom zámeny je, že sa tým čiastočne vysporiadajú vlastnícke vzťahy medzi Mestom 
Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou. Mesto Nitra zamení pozemky, ktoré sú v užívaní 
Rímskokatolíckej cirkvi a zámenou získa pozemky potrebné pre plánované investičné akcie 
a pozemok pod stavbou, ktorej je vlastníkom. 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia        T: 30. 06. 2014    K: MR)  - uzn. č. 379/2013-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 

19. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky 
„C“ KN parc. č. 333/20 – 333/35 k. ú. Mlynárce)   mat. č. 1104/2013 

 
Némová – uzn. č. 298/2013 MZ schválilo zámer odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta 
Nitry pre jednotlivých žiadateľov záhradkárov. Tieto pozemky vo vlastníctve mesta oddeľujú 
ich pozemky  v kat. úz. Mlynárce a Kynek.  
Na základe schváleného zámeru a odporúčania mestskej rady predkladáme návrh ako prípad 
hodný osobitného zreteľa odpredaj týchto pozemkov za kúpnu cenu 30,- €/m2 + DPH.  
 
Burda – cena, ktorú navrhla mestská rada je neadekvátna. Komisia pre financovanie dala 
návrh na 5,- €. To nie sú stavebné pozemky, je to záhradkárska osada, sú to zvyškové drobné 
výmery. Nie je to ani lokalita, kde je umožnené stavať.  
Dávam pozmeňovací návrh pre žiadateľov 5,- €/m2 + DPH. 
 
Hlasovanie č. 38 (o návrhu p. Burdu  - odpredaj pozemkov za kúpnu cenu 5,- €/m2 + DPH) 
prezentácia – 20 
za  11 
proti - 1 
zdržali sa - 8 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 39 - zmätočné 
 
Hlasovanie č. 40 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN parc. 
č. 333/20 – 333/35 k. ú. Mlynárce) 
schvaľuje „spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
1. odpredaj pozemkov „C“ KN parc. č. 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 

333/27, 333/28, 333/29, 333/30, 333/31, 333/32, 333/33, 333/34 v k. ú. Mlynárce 
zapísané na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry 

za kúpnu cenu 5,- €/m2 + DPH, 
z dôvodu majetkoprávneho usporiadania. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov parc. č. 328/44, 
328/45, 328/46, 328/48, 328/49, 328/50, 328/51, 328/52, 328/53, 328/54, 328/55, 328/56 
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a 328/57 v k. ú. Mlynárce a pozemkov parc. č. 94/16, 94/15, 94/14, 94/13, 94/12, 94/11, 
94/10, 94/9, 94/8, 94/7, 94/6, 94/5, 94/4, 94/3 v k. ú. Kynek. Mesto Nitra je vlastníkom 
susedných pozemkov parc. č. 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 
333/27, 333/28, 333/29, 333/30, 333/31, 333/32, 333/33, 333/34 a 333/35 v k. ú. Mlynárce, 
ktoré vznikli rozdelením pôvodneho pozemku „C“ KN parc. č. 333/20 na základe GP č. 
14/2013 a ktoré oddeľujú vyššie uvedené pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Mlynárce                
od pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Kynek. Zároveň sa tým scelia a usporiadajú pozemky 
vo vlastníctve žiadateľov, ktoré sú priľahlými k pozemkom, ktoré žiadajú odkúpiť do svojho 
vlastníctva. 
a 
2. odpredaj pozemkov „C“ KN parc. č. 333/20 – zast. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 

a parc. č. 333/35 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v k. ú. Mlynárce zapísaný   
na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry 

za kúpnu cenu  5,- €/m2 + DPH, 
Pozemky „C“ KN parc. č. 333/20 - – zast. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 a parc. č. 
333/35 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v k. ú. Mlynárce tvoria zostatkové pozemky 
z pôvodného pozemku „C“ KN parc. č. 333/20 – zast. plochy a nádvoria o pôvodnej výmere 
227 m2 a žiadatelia ich žiadajú odkúpiť do podielového spoluvlastníctva z dôvodu, aby bol 
odkúpený pôvodný pozemok v celosti a zároveň, aby bol zabezpečený prístup k ich 
pozemkom. 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej 
časti uznesenia  T: 31. 01. 2014 K: MR)  
 
prezentácia - 21  
za – 11 
proti - 2 
zdržali sa - 7 
Návrh nebol schválený.  
 
Hlasovanie č. 41 (o pôvodnom návrhu s pôvodnou cenou:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky 
„C“ KN parc. č. 333/20 – 333/35 k. ú. Mlynárce) 
schvaľuje „spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
1. odpredaj pozemkov „C“ KN parc. č. 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 

333/27, 333/28, 333/29, 333/30, 333/31, 333/32, 333/33, 333/34 v k. ú. Mlynárce 
zapísané na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry 

 
za kúpnu cenu 30,- €/m2 + DPH, 
z dôvodu majetkoprávneho usporiadania. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov parc. č. 328/44, 
328/45, 328/46, 328/48, 328/49, 328/50, 328/51, 328/52, 328/53, 328/54, 328/55, 328/56 
a 328/57 v k. ú. Mlynárce a pozemkov parc. č. 94/16, 94/15, 94/14, 94/13, 94/12, 94/11, 
94/10, 94/9, 94/8, 94/7, 94/6, 94/5, 94/4, 94/3 v k. ú. Kynek. Mesto Nitra je vlastníkom 
susedných pozemkov parc. č. 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 
333/27, 333/28, 333/29, 333/30, 333/31, 333/32, 333/33, 333/34 a 333/35 v k. ú. Mlynárce, 
ktoré vznikli rozdelením pôvodneho pozemku „C“ KN parc. č. 333/20 na základe GP č. 
14/2013 a ktoré oddeľujú vyššie uvedené pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Mlynárce od 
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Kynek. Zároveň sa tým scelia a usporiadajú pozemky vo 
vlastníctve žiadateľov, ktoré sú priľahlými k pozemkom, ktoré žiadajú odkúpiť do svojho 
vlastníctva. 
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a 
2. odpredaj pozemkov „C“ KN parc. č. 333/20 – zast. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 

a parc. č. 333/35 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v k. ú. Mlynárce zapísaný na 
LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry pre: 

 
za kúpnu cenu 30,- €/m2 + DPH, 
Pozemky „C“ KN parc. č. 333/20 - – zast. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 a parc. č. 
333/35 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v k. ú. Mlynárce tvoria zostatkové pozemky 
z pôvodného pozemku „C“ KN parc. č. 333/20 – zast. plochy a nádvoria o pôvodnej výmere 
227 m2 a žiadatelia ich žiadajú odkúpiť do podielového spoluvlastníctva z dôvodu, aby bol 
odkúpený pôvodný pozemok v celosti a zároveň, aby bol zabezpečený prístup k ich 
pozemkom. 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej 
časti uznesenia  T: 31.01.2014    K: MR)  
 
prezentácia - 20 
za - 12 
proti - 1 
zdržali sa - 5 
Návrh nebol schválený.  
 
Bola určená dohodovacia komisia v zložení: pp. Rácová, Vereš, Štefek. 
 
Hlasovanie č. 42 (o návrhu dohodovacej komisie – odpredaj pozemkov za kúpnu cenu 15,- 
€/m2 + DPH) 
prezentácia – 24 
za - 21 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený.  
 
Hlasovanie č. 43 (o návrhu na uzn. ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky „C“ KN parc. 
č. 333/20 – 333/35 k. ú. Mlynárce), 
schvaľuje „spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
1. odpredaj pozemkov „C“ KN parc. č. 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 

333/27, 333/28, 333/29, 333/30, 333/31, 333/32, 333/33, 333/34 v k. ú. Mlynárce 
zapísané na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry, a to: 
1. parc. č. 333/21 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 10 m2 pre: Albert Bochňa 

a manželka Katarína Bochňová, rod. Ferenceiová, Ďurčanského 11, Nitra 
2. parc. č. 333/22 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 29 m2 pre: Viera Vargová, rod. 

Bidelnicová, Murániho 24, Nitra 
3. parc. č. 333/23 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre: Milan Trupp, 

Čajkovského 1, Nitra 
4. parc. č. 333/24 -  zastav. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 pre: MVDr. Bohumír 

Šimovec a manželka Ing. Mária Šimovcová, rod. Zlatnická, Dlhá 40, Nitra 
5. parc. č. 333/25 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 14 m2 pre: Ing. Edita 

Chovancová, rod. Lisická, Výstavná 39, Nitra   
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6. parc. č. 333/26 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 12 m2 pre: Daniela Navrátilová, 
rod. Suchárová, Jurkovičova 28, Nitra 

7. parc. č. 333/27 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 10 m2 a parc. č. 333/28 - zastav. 
plochy a nádvoria o výmere 11 m2 pre: Miroslav Tomašov a manželka PaedDr. Emília 
Tomašová, rod. Čaládiová, Novomeského 39, Nitra 

8. parc. č. 333/29 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 12 m2 pre: Ing. František Varga, 
PhD. a manželka Helena Vargová, rod. Lazanová, Kremnická 13, Nitra 

9. parc. č. 333/30 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 13 m2 pre: Július Belák 
a manželka Danka Beláková, rod. Geršiová, Murániho 17, Nitra 

10. parc. č. 333/31 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 13 m2 pre: Miroslav Gerši, 
Baničova 3, Nitra 

11. parc. č. 333/32 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre: Anton Havelka 
a manželka Marta Havelková, rod. Candráková, Svetlá 1, Nitra 

12. parc. č. 333/33 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 17 m2 pre: Božena Slamečková, 
rod. Šefčíková, Schurmannova 5, Nitra 

13. parc. č. 333/34 - zastav. plochy a nádvoria o výmere 19 m2 pre: Margita Kozmová, 
rod. Kolompárová, Čajkovského 17, Nitra 

 
za kúpnu cenu 15,- €/m2 + DPH, 
z dôvodu majetkoprávneho usporiadania. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov parc. č. 328/44, 
328/45, 328/46, 328/48, 328/49, 328/50, 328/51, 328/52, 328/53, 328/54, 328/55, 328/56 
a 328/57 v k. ú. Mlynárce a pozemkov parc. č. 94/16, 94/15, 94/14, 94/13, 94/12, 94/11, 
94/10, 94/9, 94/8, 94/7, 94/6, 94/5, 94/4, 94/3 v k. ú. Kynek. Mesto Nitra je vlastníkom 
susedných pozemkov parc. č. 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 
333/27, 333/28, 333/29, 333/30, 333/31, 333/32, 333/33, 333/34 a 333/35 v k. ú. Mlynárce, 
ktoré vznikli rozdelením pôvodneho pozemku „C“ KN parc. č. 333/20 na základe GP č. 
14/2013 a ktoré oddeľujú vyššie uvedené pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Mlynárce                
od pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Kynek. Zároveň sa tým scelia a usporiadajú pozemky 
vo vlastníctve žiadateľov, ktoré sú priľahlými k pozemkom, ktoré žiadajú odkúpiť do svojho 
vlastníctva. 
a 
2. odpredaj pozemkov „C“ KN parc. č. 333/20 – zast. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 

a parc. č. 333/35 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v k. ú. Mlynárce zapísaný   
na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry pre: 
1. Albert Bochňa a manželka Katarína Bochňová, rod. Ferenceiová, Ďurčanského 11, 

Nitra v podiele 1/14 
2. Viera Vargová, rod. Bidelnicová, Murániho 24, Nitra v podiele 1/14 
3. Milan Trupp, Čajkovského 1, Nitra v podiele 1/14 
4. MVDr. Bohumír Šimovec a manželka Ing. Mária Šimovcová, rod. Zlatnická, Dlhá 40, 

Nitra v podiele 1/14 
5. Ing. Edita Chovancová, rod. Lisická, Výstavná 39, Nitra v podiele 1/14 
6. Daniela Navrátilová, rod. Suchárová, Jurkovičova 28, Nitra v podiele 1/14 
7. Miroslav Tomašov a manželka PaedDr. Emília Tomašová, rod. Čaládiová, 

Novomeského 39, Nitra v podiele 2/14 
8. Ing. František Varga, PhD. a manželka Helena Vargová, rod. Lazanová, Kremnická 

13, Nitra v podiele 1/14 
9. Július Belák a manželka Danka Beláková, rod. Geršiová, Murániho 17, Nitra 

v podiele 1/14 
10. Miroslav Gerši, Baničova 3, Nitra v podiele 1/14 



 27

11. Anton Havelka a manželka Marta Havelková, rod. Candráková, Svetlá 1, Nitra 
v podiele 1/14 

12. Božena Slamečková, rod. Šefčíková, Schurmannova 5, Nitra v podiele 1/14 
13. Margita Kozmová, rod. Kolompárová, Čajkovského 17, Nitra v podiele 1/14 
 

za kúpnu cenu 15,- €/m2 + DPH. 
Pozemky „C“ KN parc. č. 333/20 - – zast. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 a parc. č. 
333/35 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v k. ú. Mlynárce tvoria zostatkové pozemky 
z pôvodného pozemku „C“ KN parc. č. 333/20 – zast. plochy a nádvoria o pôvodnej výmere 
227 m2 a žiadatelia ich žiadajú odkúpiť do podielového spoluvlastníctva z dôvodu, aby bol 
odkúpený pôvodný pozemok v celosti a zároveň, aby bol zabezpečený prístup k ich 
pozemkom. 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej 
časti uznesenia T: 31. 01. 2014 K: MR)  - uzn. č. 380/2013-MZ 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený.  
 

20. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v kat. úz. Nitra na Borovej ulici v Nitre                 
vo vlastníctve Mgr. Jozefy Slezákovej, J. Kráľa 37, 972 01 Bojnice 

          mat. č. 1107/2013 
Némová –  Mgr. Slezáková. ponúkla svoju nehnuteľnosť rodinný dom na Borovej ulici                      
na odpredaj Mestu Nitra. Na základe jednotlivých stanovísk, VMČ, komisie a mestskej rady 
predkladáme návrh na uznesenie, a to neschváliť odkúpenie tejto stavby do vlastníctva mesta 
Nitry od p. Slezákovej. 
  
Hlasovanie č. 44 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
odkúpenie nehnuteľností v kat. úz. Nitra na Borovej ulici v Nitre vo vlastníctve Mgr. Jozefy 
Slezákovej, J. Kráľa 37, 972 01 Bojnice 
n e s c h v a ľ u j e 
odkúpenie stavby súpisné číslo 850 – rodinný dom na pozemku parc. č. 4096, pozemkov 
registra „C“ KN parc. č. 4096 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 328 m2 a parc. č. 4097 
– záhrady o výmere 464 m2 kat. úz. Nitra, zapísané na liste vlastníctva č. 524, vlastník Jozefa 
Slezáková, rod. Šestáková, J. Kráľa 37, Bojnice) - uzn. č. 381/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za - 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
21. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti 

pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre    mat. č. 1161/2013 
 
Némová – na základe žiadosti p. Vaškovej predkladáme návrh na uznesenie schváliť 
prenájom výložnej plochy o výmere 30,24 m2 pre p. Vaškovú., ktorá má v prenájme plochu 
pod svojím stánkom, kde predáva kvetiny. O výložnú plochu požiadala z dôvodu rozšírenia 
svojej činnosti a tohto stánku. Mestská rada odporučila za cenu 122 €./m2/rok. 
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Hlasovanie č. 45 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                  
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku                  
na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre   
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc. č. 
2041 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30,24 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra                       
na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre 
 
miesto 
číslo 

rozloha [m2] 
za cenu  
€/m2/rok 

nájomca 

Voľné plochy na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre 
1A 30,24 122,- Mária Vašková 
 
z dôvodu záujmu mesta Nitra o trvalé prenajatie vyššie uvedeného pozemku, čím sa zabezpečí 
prínos do rozpočtu mesta  
ukladá vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 T: 31. 12. 2013     K: MR)    
- uzn. č. 382/2013-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
22. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (novovytvorený 

pozemok „C“ KN parc. č. 141/41 k. ú. Nitra)  mat. č. 1156/2013 
 
Némová – MZ uzn. č. 356/2013 schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer 
odpredať novovytvorený pozemok o výmere 93 m2 pre spol. Špecialka.  
Na základe jednotlivých stanovísk a  tohto schváleného zámeru, a tiež odporúčania mestskej 
rady predkladáme návrh na uznesenie schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj 
tohto novovytvoreného pozemku o výmere 93 m2 pre spol. Špecialka za kúpnu cenu                     
120 €/m2 + DPH z dôvodu rekonštrukcie časti budovy PKO, za účelom výstavby výťahu 
v budove. Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 
 
Hlasovanie č. 46 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (novovytvorený pozemok „C“ KN 
parc. č. 141/41 k. ú. Nitra), 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 141/41 – zastav. plocha o výmere 93 m2 
v k. ú. Nitra odčleneného geometrickým plánom č. 32/2012 z pozemku „C“ KN parc. č. 
141/25 – zastav. plocha o výmere 4 119 m2 zapísaného na LV č. 3681 na vlastníka Mesto 
Nitra, pre spoločnosť Špecialka, s. r. o., Janka Kráľa 4, 949 01 Nitra za kúpnu cenu                    
120,- €/m2 + DPH z dôvodu rekonštrukcie prednej časti budovy PKO za účelom vybudovania 
prístavby výťahu k budove PKO Nitra. Vlastníkom pozemku „C“ KN parc. č. 142/1 – zast. 
plochy a nádvoria o výmere 2 176 m2 a stavby s. č. 1048 – BUDOVA EH PKO postavenej                
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na pozemku parc. č. 142/1 v k. ú. Nitra je spoločnosť Špecialka, s. r. o., Janka Kráľa 4, 949 01 
Nitra. 
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej 
časti uznesenia T: 28. 02. 2014 K: MR)  
 
prezentácia – 23 
za – 18 
proti - 0 
zdržali sa - 4 
Návrh nebol schválený. 
 
Bola určená dohodovacia komisia v zložení – p. Štefek a p. Gavalovič.  
 
Hlasovanie č. 47 (o návrhu dohodovacej komisie na uznesenie ako celku: Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 141/41 k. ú. Nitra), 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 141/41 – zastav. plocha o výmere 93 m2 
v k. ú. Nitra odčleneného geometrickým plánom č. 32/2012 z pozemku „C“ KN parc. č. 
141/25 – zastav. plocha o výmere 4 119 m2 zapísaného na LV č. 3681 na vlastníka Mesto 
Nitra, pre spoločnosť Špecialka, s. r. o., Janka Kráľa 4, 949 01 Nitra za kúpnu cenu                    
150,- €/m2 + DPH z dôvodu rekonštrukcie prednej časti budovy PKO za účelom vybudovania 
prístavby výťahu k budove PKO Nitra. Vlastníkom pozemku „C“ KN parc. č. 142/1 – zast. 
plochy a nádvoria o výmere 2 176 m2 a stavby s. č. 1048 – BUDOVA EH PKO postavenej                
na pozemku parc. č. 142/1 v k. ú. Nitra je spoločnosť Špecialka, s. r. o., Janka Kráľa 4, 949 01 
Nitra. 
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej 
časti uznesenia T: 28. 02. 2014 K: MR) – uzn. č. 383/2013-MZ  
 
prezentácia – 24 
za - 21 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený. 
 
23. Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (kat. územie 

Párovské Háje, Ing. Martin Hronec a spol.)  mat. č. 1149/2013 
 
Némová – p. Hronec ako zástupca vlastníkov nehnuteľností požiadal Mesto o prijatie daru, 
par. č. 3759/4 a č. 3758/10 v  k. ú. Párovské Háje. Tieto parcely tvoria prístupovú 
komunikáciu k šiestim stavebným pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb. Ide o účelovú 
komunikáciu, ktorá je ukončená slepo.  
Na základe jednotlivých stanovísk predkladáme návrh na uznesenie, a to neschváliť prijatie 
daru od jednotlivých vlastníkov.    
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Hlasovanie č. 48 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (kat. územie Párovské Háje,                 
Ing. Martin Hronec a spol.), 
neschvaľuje prijatie daru nehnuteľností parc. č. 3758/10 a  3759/4 zapísaných na LV č. 8609 
v katastrálnom území Párovské Háje do vlastníctva Mesta Nitra od jednotlivých vlastníkov, 
z ktorých každý vlastní podiel 1/6: 
- Jaroslav Hronec a Viera Hroncová r. Paulovičová, Selenec 361/2 
- Ing. Marcel Raček, PhD. a Mgr. Eva Račková r. Bednárová, Vodná 1130/2, Nitra  
- Ing. Martin Hronec a Zuzana Hroncová r. Gerová, Ulička 17, Nitra 
- Mgr. Henrich Kudroč a Ing. Lucia Kudročová r. Dukátová, Ulička 23, Nitra 
- Ján Sárkány a Mária Sárkányová r. Korčeková, Ulička 15, Nitra 
- MUDr. Ladislav Šabo a MUDr. Daša Šabová r. Ďurišová, Ulička 172/25, Nitra) 
 
- uzn. č. 384/2013-MZ 
 
prezentácia – 21 
za – 21 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 242/2010-MZ              

zo dňa 9. 9. 2010 v znení uznesenia č. 413/2011-MZ zo dňa 15. 12. 2011 
(Agrokomplex – prepojovacia komunikácia, GP č. 15/2009) mat. č. 1167/2013 

 
Némová – uzn. č. 242/20110 bolo schválené odkúpenie pozemkov v  k. ú. Chrenová, ktoré 
bolo vlastníctvom Agrokomplex - Výstavníctvo za cenu 13,50 €/m2. Tieto pozemky majú 
slúžiť pre stavbu prepojenie Priemyselná – Dlhá, l. etapa. V zmysle tohto uznesenia bola 
s Agrokomplexom v roku 2012 uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Prevod majetku 
tohto štátneho podniku podlieha schváleniu majetkovej komisie ministerstva 
pôdohospodárstva, nakoľko tieto parcely sú vedené ako orná pôda, podľa Smernice 
ministerstva pôdohospodárstva nie je možné zabezpečovať a uskutočňovať prevody tohto 
druhu pozemku. Odbor majetku v spolupráci s Agrokomplexom zabezpečil vyňatie 
z pôdohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene druhu pozemku bolo informované aj 
ministerstvo pôdohospodárstva. Následne sa uskutočnilo rokovanie na ministerstve 
pôdohospodárstva s tým, že sa dohodlo aj o zmene ceny a o ocenení novým znaleckým 
posudkom. Tým sa zmenila kúpna cena na sumu 25,- €/m2 + DPH, ktorú majetková komisia 
ministerstva pôdohospodárstva odporučila a potvrdila.  
Predkladáme návrh vypustiť pôvodnú cenu a nahradiť novú cenu 25,- €/m2 + DPH, 
v ukladacej časti je zmena termínu. 
 
Hlasovanie č. 49 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 242/2010-MZ zo dňa 09. 09. 2010 
v znení uznesenia č. 413/2011-MZ zo dňa 15. 12. 2011 (Agrokomplex - prepojovacia 
komunikácia, GP č. 15/2009), 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 242/2010-MZ zo dňa 09. 09. 
2010 v znení uznesenia č. 413/2011-MZ zo dňa 15. 12. 2011 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti vypúšťa znenie „za cenu 13,50 €/m2“ a nahrádza ho znením „za cenu 

25,- €/m2 +DPH“ 
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v ukladacej časti vypúšťa znenie „T: 31. 01. 2013“ a nahrádza ho znením „T: 31. 03. 2014“) - 
uzn. č. 385/2013-MZ 
 
prezentácia – 23 
za – 20 
proti - 0 
zdržali sa - 3 
Návrh bol schválený. 
 
25. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 286/2012-MZ               

zo dňa 18. 10. 2012 (garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166) mat. č. 1150/2013 
 
Némová – uzn. č. 286/2012 bol schválený zámer odpredaja dvoch garáží na Wilsonovom 
nábreží. Zmena uznesenia sa týka len doplnenia zámeru odpredaja, a to spoluvlastníckych 
podielov na pozemkoch, ktoré sú pod garážami. Predkladáme návrh ako je uvedené 
v uznesení. 
 
Hlasovanie č. 50 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 286/2012-MZ zo dňa 18. 10. 2012 
(garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166) 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 286/2012-MZ zo dňa 18. 10. 
2012   nasledovne: 
- pôvodnú schvaľovaciu časť uznesenia označiť ako bod „1.“ a za pôvodný text doplniť bod 

2. znenia: 
„2. – zámer odpredaja spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. „C“ KN     č. 3882 
a 3883 prislúchajúcich ku garážam č. 2 – 13 a č. 2 – 14, každý vo veľkosti  153/12280-in, 
zapísaných na tom istom liste vlastníctva, nakoľko podľa § 23 ods. 1 zákona č. 182/1993 
Z. z. je s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome nerozlučne spojené                  
aj spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený 
a k priľahlému pozemku“ 

- v ukladacej časti zmeniť pôvodný termín: „31. 03. 2013“ na termín: „31. 03. 2014“) 
 
- uzn. č. 386/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
26. Návrh na zmenu uznesenia č. 240/2013-MZ zo dňa 27. 6. 2013 (Návrh na zámer 

nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“KN 
parc. č. 7261/201 k. ú. Nitra)    mat. č. 1163/2013 

 
Némová – predkladáme návrh na zmenu uzn. č. 240/2013, ktorým bol schválený zámer 
odpredaja pozemku parc. č. 7261/201 o celkovej výmere 2 274 m2. Predkladáme návrh                  
na zmenu z dôvodu, že odbor majetku v spolupráci s ÚHA odčlenil z tohto pozemku časť 
pozemku, ktorý je možné odpredať a časť pozemku, ktoré je potrebné, aby zostal                       
vo vlastníctve mesta, čiže predmetom bude novovytvorený pozemok 7261/209 o výmere                  
1 349 m2. 



 32

Hlasovanie č. 51 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                   
na zmenu uznesenia č. 240/2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013 (Návrh na zámer nakladania                       
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - časť pozemku „C“ KN parc. č. 7261/201 k. ú. 
Nitra) 
schvaľuje zmenu uznesenia č. 240/2013-MZ zo dňa 27. 06. 2013 nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text nahrádza novým textom: 

„zámer odpredať pozemok „C“ KN parc. č. 7261/209 – ost. plocha o výmere 1 349 m2 k. ú. 
Nitra zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry formou priameho predaja 
minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, resp. formou OVS, ak hodnota 
nehnuteľnosti podľa ZP bude vyššia ako 40 000,- €“ 

- v ukladacej časti vypustiť znenie: 
     „T: 30. 11. 2013“ a nahradiť ho znením: „T: 31. 01. 2014“) – uzn. č. 387/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválený. 
 
27. Návrh na zrušenie uznesenia č. 276/2013-MZ zo dňa 08. 09. 2011 (Návrh                   

na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – Chladfruct, s. r. o., 
Dubíkova 2, 949 01 Nitra)     mat. č. 1105/2013 

 
Némová – predkladáme návrh na zrušenie uzn. č. 276/2011, ktorým bol schválený prenájom 
novovytvoreného pozemku o výmere 800 m2 v k. ú. Mlynárce, parc. č. 131/5 pre spol. 
Chladfruct, kde má vybudovať parkovisko a oddychovú zónu. Vzhľadom na vysoké náklady, 
a tiež výšku nájomného, ktoré bolo týmto uznesením stanovené spol. Chladfruct nedošlo 
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, preto predkladáme návrh na zrušenie tohto uznesenia. 
 
Hlasovanie č. 52 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na zrušenie uznesenia č. 276/2011-MZ zo dňa 08. 09. 2011 (Návrh na nakladanie                        
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry - Chladfruct, s. r. o., Dubíkova 2, 949 01 Nitra)  
z r u š u j e   uznesenie č. 276/2011-MZ zo dňa 08. 09. 2011) – uzn. č. 388/2013-MZ  
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  

 
28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 236/2012-MZ zo dňa 

06. 09. 2012 (vyporiadanie dvojitého vlastníctva – „manž. Gabašovci“) 
  mat. č. 1171/2013 

Némová – uzn. č. 236/2012 bolo schválené uzatvorenie zmluvy o vysporiadanie dvojitého 
vlastníctva medzi Mestom Nitra a manž. Gabašovými. Na základe tohto uznesenia bola 
vypracovaná zmluva o vyporiadaní tohto dvojitého vlastníctva a zaslaná správe katastra. 
Správa katastra prerušila konanie a žiada doložiť zmenu uznesenia a to tak, že toto 
vyporiadanie má byť schválené ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb..   
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Na základe toho predkladáme návrh na zmenu uznesenia, a to doplnenie do schvaľovacej  
časti jednotlivých statí, ktoré sú uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
Hlasovanie č. 53 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 236/2012-MZ zo dňa 06. 09. 2012 
(vyporiadanie dvojitého vlastníctva – „manž. Gabašovci“) 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 236/2012-MZ zo dňa 06. 09. 
2012 (vyporiadanie dvojitého vlastníctva – „manž. Gabašovci“) nasledovne: 
v schvaľovacej časti uznesenia sa na začiatok pred pôvodné znenie vkladá: 
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov“  
a za pôvodné znenie sa na konci vkladá nasledovné znenie: 
„Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je potreba vyporiadania dvojitého vlastníctva 
a ukončenie  dlhodobých súdnych sporov.“ 
- v ukladacej časti sa pôvodný bod označuje ako bod 1. a vkladá sa nový bod 2. v znení: 
„2. zabezpečiť uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o vyporiadaní dvojitého vlastníctva                    
č. j. 483/2013/OM“) - uzn. č. 389/2013-MZ 
prezentácia - 23 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
29. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemkov na ulici Považská 3, 5, 7 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších 
predpisov       mat.  č. 1172/2013  

 
Bielik -  predkladáme materiál návrh na odpredaj 77 b. j. na ul. Považská 3,5,7 v zmysle 
zákona č. 182/1993. Uznesením MZ v roku 1998 sa schválilo, že odpredaj bytov sa bude 
riadiť v zmysle zák. č. 182 tak, ako je materiál pripravený.  
 
primátor – k tomuto materiálu som dostal list od JUDr. Vladimíra Novotného bytom Nitra, 
Považská 7, vec - nesúhlas s materiálom ohľadom predaja bytov na Považskej ulici.   
Poslanci majú tento list k dispozícii.  
 
Rácová – máme dnes na stole predaj 200 bytov. Hľadala som v dôvodovej správe argumenty, 
ktoré by mi vysvetlili aká bola dotácia na byt a tie sporné veci, ktoré obyvatelia očakávali.  
Majiteľ 3-izbového bytu rozmýšľa takto: cena bytu bola 920 433 Sk, po odrátaní 32 % 
opotrebovania, uplatnenej zľavy 30 %, uplatnenej  štátnej prémie 200 tis. Sk a po odrátaní 
vlastnej zálohy 180 tis. Sk dostal cenu 58 126 tis. Sk, tzn. že na naše pomery po 15 rokoch 
očakával, že za tento byt zaplatí  l 930 €. Čo občan zle chápe?  
 
Štefek – na minulom MZ bola informatívna správa o týchto bytoch. Ospravedlňujem sa, že pri 
jednom materiáli je štátny príspevok otáznik, pri dvoch materiáloch je nula, stala sa prepisová 
chyba, bola to pracovná verzia, keď sme sa nevedeli vysporiadať so štát. príspevkom.                
Po návšteve ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja, ktoré prevzalo náležitosti výstavby, 
sme požiadali riaditeľku ŠFRB o vysvetlenie, kde nám prišla aj odpoveď. Treba povedať, že 
štátny príspevok si občan nemôže pripísať na svoje konto, podpora na výstavbu prišla mestu 
Nitra. Moja prvá pohnútka, keď prišiel tento materiál bola zrušiť uznesenie z roku 1997, kde 
si vtedajšie MZ neštandardne schválilo, že sa byty budú predávať podľa zák. č. 182 a kde sa 
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na základe toho začali robiť zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Keby takáto zmluva 
neexistovala, zrušíme uznesenie, že byty sa budú predávať podľa zák. 182, lebo na Tokajskej, 
Jarabinovej a Rýnskej máme rovnako ľudí, ktorí bývajú v nájomných bytoch, sú rovnako 
budované s podporou štátu či už zo ŠFRB alebo nenávratnej dotácie, a tí takýto nárok kúpiť si 
byty za takýto smiešny peniaz nemajú. 
  
Rácová - poukázala by som na tri veci, ktoré by sme mali prediskutovať:  
1. v materiáli  je vypočítaná hodnota bytu za 1 m2  a táto istá hodnota sa pripisuje aj pivnici. 
Je to bežné, že sa za l m2 pivnice účtuje rovnaká cena ako za m2 bytu?  
2. domnievam sa, že ten byt by sme mali dovoliť kúpiť len takému občanovi, ktorý tam 
skutočne 15 rokov býval ako nájomník a plnil si povinnosti nájomníka. Je to legálna 
podmienka, pretože som sa dozvedela, že mnohí, ktorí idú kupovať byty sú takí, ktorí tam 
nebývajú.  
 3. Považská je atypická aj tým, že predávame pozemok pod panelákom, ale pod pozemkom 
sa nachádza úkryt CO. Občania sa ma pýtali, či si kupujú aj tento úkryt CO aj s bazénom, 
ktorý je v ňom. Môžeme predať občanovi byt s pozemkom, keď pod ním je kryt CO, ktorý 
ešte nie je vysporiadaný? 
 
Bielik – výpočet ceny a tým aj pivníc, aj spoločných priestorov je daný zákonom, tam  
nerozlišujeme, či je to cena za m2 bytu alebo spoločného priestoru, hovorí o tom zákon, čiže 
pivnica je príslušenstvo bytu.  
CO kryt na Považskej bol delimitáciou prevedený na mesto ako neskolaudovaný, nie je to 
súčasťou tohto bytového domu, je len na ňom postavený. Pri takýchto zariadeniach, ktoré 
slúžia k civilnej ochrane je úprava práv riešená v kúpnej zmluve. Čiže ak si nájomníci tieto 
byty kúpia, tak nemajú podiel na vlastníctve na CO kryte.  
Priebežne pri podozreniach  preverujeme, že niekto neoprávnene užíva byt. Je to jedna 
z podmienok odpredaja, ale v tomto materiáli zvláštna kontrola zo strany mesta ako vlastníka 
nie je navrhnutá. Pokiaľ bola otázka, či sa odpredá len tým pôvodným čo bývali l5 rokov 
a iným nie, tak ak mali uzatvorenú zmluvu a nie je dôvod, že sa neodpredá, pochybujem, že 
by mohlo k takému niečomu dôjsť. Môže sa pred odpredajom doplniť - vykonať fyzickú 
kontrolu týchto všetkých bytov. Tým by sa dali vyčleniť tí, ktorí ho neoprávnene užívali alebo 
prenajímali.  
 
primátor - navrhujem spoločnú rozpravu materiálov č. 1172/2013, 1173/2013 a 1174/2013.  
 
Hlasovanie č. 54 (o návrhu na spoločnú rozpravu k mat. č. 1172/2013, 1173/2013 
a 1174/2013)  
prezentácia - 22 
za - 22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie č. 55 (o návrhu umožniť vystúpenie Ing. Marekovi Svitekovi k mat. č. 1173/2013 
„Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov  
na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“) 
prezentácia - 21 
za - 21 
proti - 0 
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zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ing. Svitek – chcel by som za bytový dom Na Hôrke 17, l9, 21 odprezentovať Petíciu s tým, 
že nesúhlasíme so spomínaným výpočtom ceny za tieto byty, ktoré bolo možné po 15 rokoch 
odkúpiť (bola prečítaná petícia).   
Máme výhrady voči výpočtu ceny, že  tam nebola zohľadnená štátna dotácia. Zaujímalo by 
nás, ako chce mesto riešiť to, že nám odpredáva byt a pozemok pod domom, ale neodpredáva 
nebytové priestory obchody Na Hôrke, Večierka a prevádzkové miesta.   
 
Bielik – byty, ktoré sú postavené s podporou štátu porovnám – Tokajská, Rýnska je nájomné 
cca 3,- € a tu počas doby v prenájme do roku 2009 to bolo 0,70 €, po roku 2009 to bolo 1,14 – 
1,20 € podľa veľkosti bytu. Tieto prostriedky nie sú tak ako na bytoch, ktoré sú                       
vo vlastníctve, fondom opráv a vlastníctvom nájomcov bytov. Nájom slúži na to, aby vlastník 
mohol zabezpečovať údržbu a prevádzku týchto domov, čiže revízie, bežné opravy, údržby. 
Dotácia je súčasťou obstarávacej ceny a  slúžila na to, aby mesto vybudovalo byty                      
na stabilizáciu kádrov pre novovznikajúce krajské úrady ako sme sa dozvedeli na ministerstve 
a štátny príspevok bol vyhláškou stanovený od roku 1986 do roku 1992. Tu hovoríme 
o bytových domoch, ktoré sú  kolaudované v roku 1998 s tým, že dva z týchto domov 
nespadali ani pod predaj podľa zákona 182, lebo boli kolaudované po 1. 6., iba  jeden bol 
kolaudovaný v apríli a zo zákona by spadal pod výpočet ceny podľa zákona 182. V tých 
dvoch domoch, ktoré boli kolaudované v decembri mohlo mesto Nitra stanoviť cenu úplne 
iným spôsobom buď znaleckým alebo trhovou cenou, vôbec by nebolo povinné ani nútené, 
keby sa uznesenie neprijalo a zmluva o budúcej zmluve, kde sa zaviazalo po 15 rokoch tieto 
byty odpredať.  
K nebytovým priestorom - vlastník sa rozhodne, či ich odpredá alebo nie a v zmluve 
o budúcej zmluve máte právo o odkúpenie bytu, nie nebytového priestoru. Mesto vynechalo 
podiel, aj cena je takto vypočítaná, že nebytový priestor je odčlenený a zostáva vo vlastníctve 
Mesta. Ak sa Mesto do budúcna rozhodne odpredať ho, MZ sa dohodne akým spôsobom, či 
to ponúkne nájomcom alebo niekomu inému.   
 
Šmehilová – prečítam časť z listu obyvateľov Murániho 36, ktorý poukazuje na sociálnu 
otázku dotknutých ľudí: „Ďalším kameňom úrazu je to, že vypočítanú cenu bytov 
mesto požaduje zaplatiť tak, že 50 % treba zložiť pri podpise zmluvy a 50 % v splátkach                     
do 5 rokov, čiže napr. v našom prípade by sme mali pri podpise zmluvy zaplatiť takmer 6 tis. 
eur čo je nereálne a existenčne ohrozujúce, myslím, že u väčšiny nájomníkov.  Okrem toho je 
stav domov, v ktorom sa naše byty nachádzajú havarijný, vo veľkom opadáva omietka,                 
do bytov zateká, na balkónoch praskajú dlažby, čo je znakom statických porúch balkónov a      
na mnohých miestach domov sú praskliny, čo tiež svedčí o statických poruchách.                       
Po odpredaji bytov bude možné tieto problémy riešiť až po naakumulovaní prostriedkov                  
vo fonde opráv, čo môže trvať roky a stav sa môže iba rapídne zhoršiť. Ak by to bolo možné, 
boli by sme vám veľmi zaviazaní, a to je apel na MZ, ak by sa mohlo dosiahnuť to, že 
materiál bude vrátený na opätovné prepracovanie a vytvorí sa priestor na odb. diskusiu 
a prípadne aj na prípravu nového návrhu, ktoré by stanovilo možno iný spôsob platby ceny 
týchto bytov, keďže ide o nemalé čiastky“.  
To znamená, že ten apel od týchto ľudí nie je to, že by nemali záujem o odkúpenie bytu, len 
ide o to, že tie nastavené podmienky zo strany mesta sú pre mnohých nesplniteľné.  
 
primátor – treba povedať, že  ceny, ktoré tam sú, sú ceny za byt, od ktorých sa bude zaplatená 
záloha odpočítavať.  
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Hlasovanie č. 56 (o návrhu na uzn. k mat. č. 1172/2013 „Návrh na odpredaj bytov spoločných 
častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Považská 3, 5, 7 podľa zákona 
182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“:  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na o odpredaj bytov spoločných častí 
domu, spoločných zariadení domu a pozemku   na ulici Považská 3, 5, 7 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj bytu č. 1, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo     
8607/134, 8607/133 a 8607/12  Ing. Róbertovi a Nore Hodošiovým za cenu 15 004,90 €                        
/byt 14 808,24 € + pozemok 196,66 €/ 
 
odpredaj bytu č. 2, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7, s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo                  
8607/134, 8607/133 a 8607/12 Štepánke Rybanovej za cenu 8 385,30 € /byt 8 275,40 €                 
+ pozemok 109,90 €/  
 
odpredaj bytu č. 3, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134,  
8607/133 a 8607/12 Lívii Ferencovej za cenu 10 165,30 € /byt 10 032,15 € + pozemok   
133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 4, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Považská 3, 5, 7, s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134,  
8607/133 a 8607/12 Lucii a Máriovi Cupákovým za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €                       
+ pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 5, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7, s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo                  
8607/134, 8607/133 a 8607/12 Ing. Karolovi a Mgr. art. Alene Slávikovým za cenu                  
15 004,90 € /byt 14 808,24 € + pozemok 196,66 €/  
 
odpredaj bytu č. 6, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa                  
v obytnom dome Považská 3, 5, 7, s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo                  
8607/134, 8607/133 a 8607/12 Júlii Dalošovej za cenu 8 385,30 € /byt 8 275,40 €                        
+ pozemok 109,90 €/                
 
odpredaj bytu č. 7, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa                 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134,     
8607/133 a 8607/12 Andree Búriovej za cenu 10 165,30 € /byt 10 032,15 € + pozemok                 
133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 8, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa                 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Ing. Ingrid Rosinovej za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 € + pozemok 
129,53 €/  
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odpredaj bytu č. 9, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa                 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Jánovi a Denise Kozelovým za cenu 15 129,48 € /byt 14 931,19 €                     
+ pozemok 198,29 €/  
 
odpredaj bytu č. 10, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Pavlovi a Jozefíne Antovszkým za cenu 8 385,30 € /byt 8 275,40 €                
+ pozemok 109,90 €/  
 
odpredaj bytu č. 11, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa                 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Nade a Antonovi Suchánovým za cenu 10 165,30 € /byt 10 032,15 €                
+ pozemok 133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 12, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Ing. Martinovi a Eve Adámekovým za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €     
+ pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 13, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Dušanovi a Jane Štefankovým za cenu 15 004,90 € /byt 14 808,24 €       
+ pozemok 196,66 €/  
 
odpredaj bytu č. 14, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Ing. Jurajovi Paulenovi za cenu 8 385,30 € /byt 8 275,40 € + pozemok   
109,90 €/  
 
odpredaj bytu č. 15, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Ing. Henriete a Mgr. Ivanovi Lacikovým cenu 10 165,30 €                        
/byt 10 032,15 € + pozemok 133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 16, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7, s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
8607/134,8607/133 a 8607/12  Juliane a Minárikovej za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €          
+ pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 17, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Ing. Lujze Zikovej za cenu 15 004,90 € /byt 14 808,24 € + pozemok   
196,66 €/  
 
odpredaj bytu č. 18, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Tiborovi Valancovi za cenu 8 509,88 € /byt 8 398,88 € + pozemok   
111,53 €/  
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odpredaj bytu č. 19, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134,  
8607/133 a 8607/12 Pavlovi Molnárovi za cenu 10 428,91 € /byt10 292,23 € + pozemok   
136,68 €/  
 
odpredaj bytu č. 20, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Jozefovi Szabovi za cenu 10 143,21 € /byt 10 013,23 € + pozemok   
132,98 €/  
          
odpredaj bytu č. 21, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Helene Hlaváčovej za cenu 15 519,99 € /byt 15 316,58 € + pozemok   
203,41 €/  
 
odpredaj bytu č. 22, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Ľudovítovi Čampaiovi za cenu 8 912,38 € /byt 8 795,57 €  +  pozemok   
116,81 €/  
 
odpredaj bytu č. 23, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č.15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Ivete Minárikovej za cenu 10 692,46 € /byt 10 552,32 €  +  pozemok   
140,14 €/  
 
odpredaj bytu č. 24, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 JUDr. Zuzana Pilekovej za cenu 10 409,75 € /byt 10 273,32 €                        
+ pozemok 136,43 €/  
 
odpredaj bytu č. 25, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Miriam Pergerovej za cenu 15 531,98 € /byt 15 328,41 € +  pozemok   
203,57 €/  
 
odpredaj bytu č. 26, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7, s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
8607/134,8607/133 a 8607/12   Róbertovi Skovajovi za cenu 8 912,38 € /byt 8 795,57 €                
+ pozemok 116,81 €/  
 
odpredaj bytu č. 27, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Beáte Piršelovej za cenu 10 795,48 € /byt 10 653,99 € + pozemok   
141,49 €/  
 
odpredaj bytu č. 28, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Alene Hlobíkovej za cenu 10 512,77 € /byt 10 374,99 € + pozemok   
137,78 €/  
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odpredaj bytu č. 29, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č.15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Petrovi Marcišovi za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €  +  pozemok   
129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 30, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 JUDr. Petrovi a Ivane Heinrichovým za cenu 13 574,60 € /byt   
13 396,69 €  + pozemok 177,91 €/  
 
odpredaj bytu č. 31, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Miroslavovi Zbihlejovi za cenu 10 165,30 € /byt 10 032,15 €                        
+  pozemok 133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 32, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  PaedDr. Martine Šafárikovej za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €                        
+ pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 33, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Hilde Tóthovej za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 € + pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 34, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Ingrid Kubovčíkovej za cenu 13 574,60 € /byt 13 396,69 € + pozemok   
177,91 €/  
 
odpredaj bytu č. 35, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   JUDr. Borisovi Minskovi za cenu 10 165,30 € /byt 10 032,15 €              
+ pozemok 133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 36, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Tatiane a Markusovi Geletovým za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €       
+ pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 37, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Diane a Jaroslavovi Bendzákovi za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €            
+  pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 38, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12Gabriele McLeren za cenu 13 574,60 € /byt 13 396,69 €  +  pozemok 
177,91 €/  
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odpredaj bytu č. 39, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Helene Polákovej za cenu 10 165,30 € /byt 10 032,15 €  +  pozemok   
133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 40, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Vladimírovi a Janette Depešovým za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €               
+ pozemok 129,53 €/  
  
odpredaj bytu č. 41, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Zuzane Derkovej za cenu 9 882, € /byt 9 753,15 € +  pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 42, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Zdenkovi a Jane Studeným za cenu 13 574,60 € /byt 13 396,69 €                   
+  pozemok 177,91 €/  
 
odpredaj bytu č. 43, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Františkovi a Anne Kelemenovým za cenu 10 165,30 € /byt10 032,15 € 
+  pozemok 133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 44, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Petrovi Kadlečíkovi za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 € +  pozemok   
129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 45, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Petrovi a Dane Neirurerovým za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €                  
+ pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 46, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   MVDr. Zuzane Hrdličkovej za cenu 13 574,60 € /byt 13 396,69 €          
+  pozemok 177,91 €/  
 
odpredaj bytu č. 47, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Emilovi Hubinskému za cenu 10 289,96 € /byt 10 155,10 €  +  pozemok   
134,86 €/  
 
odpredaj bytu č. 48, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Dane Országhovej za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 € +  pozemok   
129,53 €/  
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odpredaj bytu č. 49, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Marekovi a Beáte Tomanovým za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €             
+ pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 50, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Márii Galkovej za cenu 13 574,60 € /byt 13 396,69 €  +  pozemok   
177,91 €/  
 
odpredaj bytu č. 51, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Janke Derkovej za cenu 10 165,30 € /byt 10 032,15 € + pozemok   
133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 52, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Márii Petrovskej za cenu 9 882,68 € /byt 9 753,15 €  + pozemok129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 53, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Richardovi a Miriam Blaževičovým za cenu  9 882,68 € /byt 9 753,15 € 
+ pozemok 129,53 €/  
 
odpredaj bytu č. 54, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Márii a Jurajovi Štefankovým za cenu 13 574,60 € /byt 13 396,69 €         
+ pozemok 177,91 €/  
 
odpredaj bytu č. 55, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Denise Slezákovej za cenu 10 165,30 € /byt 10 032,15 € + pozemok   
133,23 €/  
 
odpredaj bytu č. 56, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Gabriele a Emilovi Révayovým za cenu 10 007,26 € /byt 9 876,10 €               
+  pozemok 131,16 €/  
 
odpredaj bytu č. 57, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134,  
8607/133 a 8607/12   Romanovi Némethovi za cenu 10 476,83 € /byt 10 339,52 € +  pozemok   
137,31 €/  
 
odpredaj bytu č. 58, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 MUDr. Bibiane Vadašovej za cenu 14 168,76 € /byt 13 983,06 €                     
+ pozemok   185,70 €/  
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odpredaj bytu č. 59, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  MVDr. Ľubomírovi Lukáčikovi za cenu 20 196,54 € /byt 19 931,84 €      
+ pozemok 264,70 €/   
                
odpredaj bytu č. 60, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Paulíne Matyášovej za cenu 10 373,81 € /byt 10 237,85 € +  pozemok   
135,96 €/  
 
odpredaj bytu č. 61, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  JUDr. Vladimírovi Novotnému za cenu 14 065,74 € /byt 13 881,39 €  
+ pozemok 184,35 €/  
 
odpredaj bytu č. 62, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Ing. Štefanovi Fašánekovi za cenu 20 093,57 € /byt 19 830,22 €                   
+ pozemok 263,35 €/  
 
odpredaj bytu č. 63, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Norbertovi Chybovi za cenu 10 373,81 € /byt 10 237,85 €  +  pozemok   
135,96 €/  
 
odpredaj bytu č. 64, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Mariane Huterovej za cenu 13 838,14 € /byt 13 656,77 €  +  pozemok   
181,37 €/  
 
odpredaj bytu č. 65, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 PhDr.Eve Duchoňovej za cenu 19 865,97 € /byt 19 605,60 €  +  pozemok   
260,37 €/  
 
odpredaj bytu č. 66, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Martine a Marekovi Muzikovým za cenu 10 397,78 € /byt 10 261,50 €      
+ pozemok 136,28 €/  
 
odpredaj bytu č. 67, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 JUDr. Jurajovi Kulíkovi za cenu 13 699,19 € /byt 13 519,64 €                  
+ pozemok 179,55 €/  
 
odpredaj bytu č. 68, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Zuzane Minarčicovej za cenu 19 727,02 € /byt 19 468,47 €  +  pozemok   
258,55 €/  
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odpredaj bytu č. 69, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Alene Straňákovej za cenu 10 146,21 € /byt 10 013,23 €  +  pozemok   
132,98 €/  
 
odpredaj bytu č. 70, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Štefanovi Gallovi za cenu 13 838,14 € /byt 13 656,77 €  +  pozemok   
181,37 €/  
 
odpredaj bytu č. 71, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12 Marcele Bolfovej za cenu 19 865,97 € /byt 19 605,60 € + pozemok   
260,37 €/  
 
odpredaj bytu č. 72 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Ing. Róbertovi Kóčímu za cenu 10 007,26 € /byt 9 876,10 €  +  pozemok   
131,16 €/  
 
odpredaj bytu č. 73, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Jaroslavovi a Nine Járekovým za cenu 13 838,14 € /byt 13 656,77 €         
+ pozemok 181,37 €/  
 
odpredaj bytu č. 74, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12   Mgr. Rolandovi a Ing. Henriete Baranovičovým za cenu 19 865,97 € 
/byt 19 605,60 €  +  pozemok  260,37 €/  
 
odpredaj bytu č. 75, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Milanovi Čentéšovi za cenu 10 146,21 € /byt 10 013,23 €  +  pozemok   
132,98 €/  
 
odpredaj bytu č. 76, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Mgr. Vladimírovi Bebjakovi za cenu 13 838,14 € /byt 13 656,77 €           
+ pozemok  181,37 €/  
 
odpredaj bytu č. 77, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Považská 3, 5, 7,  s. č. 15 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 8607/134, 
8607/133 a 8607/12  Ing. Viere Martonovej za cenu 19 865,97 € /byt 19 605,60 €  +  pozemok  
260,37 €/  
 
u k l a d á 
1. vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ Nitra 
      predložiť spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. potvrdenie o výške úhrady záloh na kúpnu cenu  
      pre nájomcov v zmysle schvaľovacej časti                T: 20. 11. 2013 
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2. riaditeľovi Službytu Nitra s. r. o. 
      zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv                     T: 31. 12. 2013) 
 
- uzn. č. 390/2013-MZ 
 
prezentácia - 24 
za – 21 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
  
30. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemkov na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení 
neskorších predpisov    mat. č. 1173/2013 

 
Hlasovanie č. 57 (o návrhu na uzn. k mat. č. 1173/2013 „Návrh na odpredaj bytov spoločných 
častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 podľa 
zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“:  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na o odpredaj bytov spoločných častí 
domu, spoločných zariadení domu a pozemku na ulici Na Hôrke 17, 19, 21 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj bytu č. 1,  spoločných   častí  a  spoločných   zariadení   domu,    nachádzajúcich   sa  

  v   obytnom  dome  Na   Hôrke 17, 19, 21,   s. č. 117 a  ideálnej  časti  pozemku   parcelné 
číslo 462/96,  462/95,  462/94   Jane    Ružičkovej  za  cenu  13 863,83 /byt 13 736,66 €                  
+ pozemok 127,17 €/  

 
odpredaj bytu č. 2, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Dane Markechovej za cenu 11 128,04 € /byt 11 025,96 € + pozemok  
102,08 €/  
 
odpredaj bytu č. 3, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96,  462/95,  462/94   Borisovi  a  MUDr.  Emílii  Mojtovým   za cenu    16 827,84 €  /byt        
16 673,48 € + pozemok  154,36 €/  

 
odpredaj bytu č. 4, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Jane Hudákovej za cenu  12 477,16  € /byt  12 362,71 € + pozemok 
114,45 €/  

 
odpredaj bytu č. 5, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
462/96, 462/95, 462/94  Beáte Karasovej za cenu  13 973,61 € / byt 13 845,43 € + pozemok  
128,18 €/  
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odpredaj bytu č. 6, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo       
462/96, 462/95, 462/94  Henriete Kozmovej za cenu  11 246,48 € /byt 11 143,32 €                        
+ pozemok 103,16 €/  

 
odpredaj bytu č. 7,  spoločných   častí   a   spoločných   zariadení  domu,   nachádzajúcich   sa 
v obytnom  dome  Na Hôrke 17, 19, 21,   s. č. 117  a  ideálnej   časti   pozemku   parcelné  
číslo 462/96,  462/95,  462/94 Zuzane  Lieskovskej   za   cenu    16 729,62 €  /byt      
16 576,16  €  + pozemok 153,46 €/ 
 
odpredaj bytu č. 8,   spoločných  častí   a   spoločných   zariadení   domu,  nachádzajúcich   sa  
v obytnom  dome   Na Hôrke 17, 19, 21,    s. č. 117  a   ideálnej   časti   pozemku parcelné 
číslo 462/96, 462/95, 462/94  Alene  Porubská   za cenu   12 277,83 €   /byt 12 165,20 €                 
+ pozemok 112,63 €/  
 
odpredaj bytu č. 9, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome N Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   
462/96, 462/95, 462/94  Oľge Kurucovej za cenu  13 892,72 € /byt 13 765,28 € + pozemok  
127,44 €/  
 
odpredaj bytu č. 10, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Jozefovi Molnárovi za cenu  11 165,60 € /byt 11 063,18 € + pozemok  
102,42 €/  
 
odpredaj bytu č. 11, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   
462/96, 462/95, 462/94  Ing. Ladislavovi Lehockému za cenu  16 848,07 € /byt 16 693,52 €    
+ pozemok 154,55 €/  
 
odpredaj bytu č. 12, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  PaedDr. Petrovi Madovi za cenu  12 396,27 € /byt 12 282,56 €           
+ pozemok 113,71 €/  
 
odpredaj bytu č. 13, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Monike Urbanovej za cenu  13 894,72 € /byt 13765,28 € + pozemok   
127,44 €/  
 
odpredaj bytu č. 14, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94 Martine Kurejovej za cenu  11 174,26 € /byt 11 071,76 € + pozemok   
102,50 €/  
 
odpredaj bytu č. 15, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Emílii Šumichrastovej za cenu  16 888,51 € /byt 16 733,59 €                      
+ pozemok 154,92 €/  
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odpredaj bytu č. 16, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Silvii a Františkovi Látečkovým  za cenu  13 343,83 € /byt  
13 221,43 € +  pozemok 122,40 €/  
 
odpredaj bytu č. 17, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Marekovi Martiškovi za cenu  13 719,39 € /byt 13 593,54 €                
+ pozemok 125,85 €/  
 
odpredaj bytu č. 18, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  MUDr. Monike a PaedDr. Ľubomírovi Urbanovým  za cenu  
11 318,71 € /byt 11 214,88 € +  pozemok 103,83 €/  
 
odpredaj bytu č. 19, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Ing. Mariánovi Ivančíkovi za cenu 16 674,73 € /byt 16 521,77 €             
+  pozemok 152,96 €/  
 
odpredaj bytu č. 20, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Kataríne Počarovskej za cenu 12 231,60 € /byt 12 119,40 €                
+ pozemok 112,20 €/  
 
odpredaj bytu č. 21, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Mgr. Jurajovi Slížovi za cenu  13 728,05 € /byt 13 602,12 €                      
+ pozemok 125,93 €/  
 
odpredaj bytu č. 22, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Jozefovi Úradníkovi za cenu  11 000,93 € /byt 10 900,02 €                 
+ pozemok 100,91 €/  
 
odpredaj bytu č. 23, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Karolovi Ševelovi za cenu  16 683,40 € /byt 16 530,36 € + pozemok   
153,04 €/  
 
odpredaj bytu č. 24, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Jane Hečkovej za cenu  12 222,93 € /byt 12 110,81 € + pozemok   
112,12 €/  
 
odpredaj bytu č. 25, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Vlaste Hruboňovej za cenu  13 774,27 € /byt 13 647,92 € + pozemok   
126,35 €/  
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odpredaj bytu č. 26, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Stanislavovi Krčmárovi za cenu  11 047,16 € /byt 10 945,82 €                 
+ pozemok 101,34 €/  
 
odpredaj bytu č. 27, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Karolovi Rybovi za cenu  16 729,62 € /byt 16 576,16 € + pozemok   
153,46 €/  
 
odpredaj bytu č. 28, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Klaudiovi Farmadínovi za cenu  12 277,83 € /byt 12 165,20 €                  
+ pozemok 112,63 €/  
 
odpredaj bytu č. 29, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Martinovi Beňovi za cenu  12 231,60 € /byt 12 119,40 € + pozemok   
112,20 €/  
 
odpredaj bytu č. 30, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Ing. Jurajovi Kadlečíkovi za cenu  16 683,40 € /byt 16 560,36  €              
+ pozemok 153,04 €/  
 
odpredaj bytu č. 31, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Erike Ilkovej za cenu  12 572,49 € /byt 12 457,16 € + pozemok   
115,33 €/  
 
odpredaj bytu č. 32, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Eve Lukáčovej za cenu  12 231,60 € /byt 12 119,40 € + pozemok   
112,20 €/  
 
odpredaj bytu č. 33, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Milanovi Mončekovi za cenu 12 396,27 € /byt 12 282,56 €                
+ pozemok 113,71 €/  
 
odpredaj bytu č. 34, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Mgr. Pavlovi Madovi za cenu  16 729,62 € /byt 16 576,16 €               
+ pozemok 153,46 €/  
 
odpredaj bytu č. 35, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Mgr. Jane Coboriovej za cenu  12 618,71 € /byt 12 502,92 €              
+ pozemok 115,75 €/  
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odpredaj bytu č. 36, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Mgr. Jane Ondrušekovej za cenu  12 277,83 € /byt 12 165,20 €          
+ pozemok 112,63 €/  
 
odpredaj bytu č. 37, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Žanete Novákovej za cenu  12 277,83 € /byt 12 165,20 € + pozemok   
112,63 €/  
 
odpredaj bytu č. 38, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Kataríne Paulovičovej za cenu  16 674,73 € /byt 16521,77 €               
+ pozemok 152,96 €/  
 
odpredaj bytu č. 39, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo    
462/96, 462/95, 462/94  Mgr. Eve Zimmermanovej za cenu  12 575,49 € /byt 12 457,16 €       
+ pozemok 115,33 €/  
 
odpredaj bytu č. 40, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Andrejovi Čechovi za cenu 12 222,93 € /byt 12 110,81 € + pozemok   
112,12 €/  
 
odpredaj bytu č. 41, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome N Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Andrei a Petrovi Domastovým  za cenu  12 231,60 € /byt 12 119,40 € 
+ pozemok 112,20 €/  
 
odpredaj bytu č. 42, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  JUDr. Ľubomíre Kubáňovej za cenu  16 928,95 € /byt 16 773,66 €      
+ pozemok 155,29 €/  
 
odpredaj bytu č. 44, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,   s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  JUDr. Svoradovi a Mgr. Viere Petruškovým za cenu  12 277,83 €   
/byt 12 165,20 € +  pozemok 112,63/  
 
odpredaj bytu č. 45, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Milošovi Reichstadterovi za cenu  12 477,16 € /byt 12 362,71 €          
+ pozemok 114,45 €/  
 
odpredaj bytu č. 47, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Vladimírovi Zátopkovi za cenu  12 890,27 € /byt 12 772,03 €                
+ pozemok 118,24 €/  
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odpredaj bytu č. 48, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Erike Polákovej za cenu  12 231,60 € /byt 12 119,40 € + pozemok   
112,20 €/  
 
odpredaj bytu č. 49, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. za cenu 12 231,60 € /byt            
12 119,40 € + pozemok 112,20 €/  
 
odpredaj bytu č. 50, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Ľudovítovi  a  Adriane Demeterovým za cenu  16 683,40 € /byt   
16 530,36 € +  pozemok 153,04 €/  
 
odpredaj bytu č. 51, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
462/96, 462/95, 462/94  Márii Vražalicovej za cenu  12 572,49 € /byt 12 457,16 € + pozemok   
115,33 €/  
 
odpredaj bytu č. 52, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 
462/96, 462/95, 462/94  Anna Bystriánskej za cenu  12 222,93 € /byt 12 110,81 € + pozemok   
112,12 €/  
 
odpredaj bytu č. 53, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Ivete Mistríkovej za cenu  12 277,83 € /byt 12 165,20 € + pozemok   
112,63 €/  
 
odpredaj bytu č. 54, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Ing. Márii Hanákovej za cenu  16 729,62 € /byt 16 576,16 €              
+ pozemok 153,46 €/  
 
odpredaj bytu č. 55, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Vojtechovi Hudákovi za cenu  12 618,71 € /byt 12 502,96 €                 
+ pozemok 115,75 €/  
 
odpredaj bytu č. 56, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Magdaléne Gašparovičovej za cenu  12 277,83 € /byt 12 165,20 €       
+ pozemok 112,63 €/  
 
odpredaj bytu č. 57, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Ing. Janke Gajdošíkovej za cenu  12 277,83 € /byt 12 165,20 €           
+ pozemok 112,63 €/  
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odpredaj bytu č. 58, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Vadimovi a Natálii Musinovým  za cenu  17 795,62 € /byt           
17 632,38 € + pozemok 163,24 €/  
 
odpredaj bytu č. 59, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Líre Barackej za cenu  11 145,38 € /byt 11 043,14 € + pozemok   
102,24 €/  
 
odpredaj bytu č. 60, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Jurajovi Lacinovi za cenu  13 973,61 € /byt 13 845,43 € + pozemok   
128,18 €/  
 
odpredaj bytu č. 61, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Andrei a Rastislavovi Fulierovým za cenu  12 477,16 € /byt 
12 362,71 € + pozemok   114,45 €/  
 
odpredaj bytu č. 62, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Silvii Svitkovej za cenu  16 674,73 € /byt 16 521,77 € + pozemok  
152,96 €/  
 
odpredaj bytu č. 63, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Stanislavovi Gálovi za cenu  11 165,60 € /byt 11 063,18 €                       
+ pozemok 102,42 €/  
 
odpredaj bytu č. 64, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Radovanovi Zabákovi za cenu  13 892,72 € /byt 13 765,28 €                        
+ pozemok 127,44 €/  
 
odpredaj bytu č. 65, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Zuzane Bédiovej za cenu  12 396,27 € /byt 12 282,56 € + pozemok   
113,71 €/  
 
odpredaj bytu č. 66, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Michaele Jamborovej za cenu  16 848,07 € /byt 16 693,52 €              
+ pozemok 154,55 €/  
 
odpredaj bytu č. 67, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Elene Molnárovej za cenu  11 174,26 € /byt 11 071,76 € + pozemok   
102,50 €/  
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odpredaj bytu č. 68, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Jozefovi Johaníkovi za cenu  13 933,17 € /byt 13 805,36 €                  
+ pozemok 127,81 €/  
      
odpredaj bytu č. 70, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  MUDr. Jozefovi Jaršinskému za cenu  16 674,73 € /byt 16 521,77  € 
+ pozemok 152,96 €/  
 
odpredaj bytu č. 71, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Beáte Belániovej za cenu  11 136,71 € /byt 11 034,55 € + pozemok   
102,16 €/  
 
odpredaj bytu č. 72, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Anne Molnárovej za cenu  13 855,16 € /byt 13 728,07 € + pozemok   
127,09 €/  
 
odpredaj bytu č. 73, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Vincencii Králikovej za cenu  12 549,39 € /byt 12 434,27 €                    
+ pozemok 115,12 €/  
 
odpredaj bytu č. 74, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Jaroslave Kuricovej za cenu  16 729,62 € /byt 16 576,16 €                  
+ pozemok 153,46 €/  
 
odpredaj bytu č. 75, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Romanovi Hromníkovi za cenu  11 047,16 € /byt 10 945,82 €             
+ pozemok 101,34 €/  
 
odpredaj bytu č. 76, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Miroslave Čmárovej za cenu  13 774,27 € /byt 13 647,92 €                
+ pozemok 126,35 €/  
 
odpredaj bytu č. 78, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Andrei Dani za cenu  17 001,17 € /byt 16 845,22 € + pozemok  
155,95 €/  
             
odpredaj bytu č. 79, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  MUDr. Viere Markovej za cenu  11 000,93 € /byt 10 900,02 €           
+ pozemok 100,91 €/  
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odpredaj bytu č. 80, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Viere Novomeskej za cenu  13 728,05 € /byt 13 602,12 € + pozemok  
125,93 €/  
 
odpredaj bytu č. 81, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Gabriele Špačkovej za cenu  12 231,60 € /byt 12 119,40 € + pozemok  
112,20 €/  
 
odpredaj bytu č. 82, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Denise Liškovej za cenu  16 683,40 € /byt 16 530,36 € + pozemok   
153,04 €/  
 
odpredaj bytu č. 83, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Kataríne a Jozefovi Mancírovým za  cenu  10 992,26 € /byt 
10 891,43 € + pozemok 100,83 €/  
 
odpredaj bytu č. 84, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Na Hôrke 17, 19, 21,  s. č. 117 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  
462/96, 462/95, 462/94  Petrovi a Silvii Gašparovičovým za cenu  13 973,61 € /byt       
13 845,43 € + pozemok  128,18 €/  
 
u k l a d á  
1.   vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ Nitra 
      predložiť spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. potvrdenie o výške úhrady záloh na kúpnu cenu  
      pre nájomcov v zmysle schvaľovacej časti                  T: 20. 11. 2013 
2.   riaditeľovi Službytu Nitra s. r. o. 
      zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv                       T: 31. 12. 2013)   
 
- uzn. č. 391/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 1 
Návrh bol schválelný. 
 
31. Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemkov na ulici Murániho 28 - 36 podľa zákona 182/1993 Z. z. v znení 
neskorších predpisov      mat. č. 1174/2013 

 
Hlasovanie č. 58 (o návrhu na uzn. k mat. č. 1174/2013 „Návrh na odpredaj bytov spoločných 
častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Murániho 28-36 podľa zákona 
182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov“: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na o odpredaj bytov spoločných častí 
domu, spoločných zariadení domu a pozemku na ulici Murániho 28 - 36 podľa zákona 
182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj bytu č. 1, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  Jozefovi a Margite Mihálikovým  za cenu  18 939,05 € /byt 18 685,84 €         
+ pozemok 253,21 €/  
 
odpredaj bytu č. 2, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Martinovi a Emílii Hullovým za cenu 14 906,93 € / byt 14 707,63 €                 
+ pozemok 199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 3, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Ružene a Emilovi Smatanovým za cenu 18 939,05 € /byt 18 685,84 €                       
+  pozemok 253,21 €/  
 
odpredaj bytu č. 4, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  Mgr. Mariánovi a Mgr. Márii Kunovým  za cenu 14 906,93 € /byt    
14 707,63 € + pozemok 199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 5, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39 JUDr. Veronike Svoradovej za cenu 18 939,05 € /byt 18 685,84 € +  pozemok 
253,21 €/  
 
odpredaj bytu č. 6, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Ing. Ladislavovi a Márii Steckerovým za cenu 14 906,93 € /byt 14 707,63 €    
+ pozemok 199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 7, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  Ing. Oľge Chrenkovej za cenu 19 143,42 € /byt 18 887,47 € + pozemok 
255,95 €/  
 
odpredaj bytu č. 8, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Zoranovi a Henriete Bernathovým za cenu 14 906,93 € /byt 14 707,63 €                  
+ pozemok 199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 9, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 25/41, 
425/40, 425/39  Jozefovi a Helene Šatkovým za cenu 18 939,05 € /byt 18 685,84 €                        
+ pozemok 253,21 €/  
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odpredaj bytu č. 10, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  JUDr. Ivanovi a  PhDr. Helene Mandalovým za cenu 14 906,93 € /byt 
14 707,63 €  +  pozemok 199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 11, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo425/41, 
425/40, 425/39 JUDr. Jánovi a Helene Vankovým za cenu 18 877,06 € /byt 18 624,68 €                   
+ pozemok 252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 13, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39 Jánovi Podhradskému  za cenu 18 877,06 € /byt 18 624,68 €  +  pozemok 
252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 14, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Miroslavovi Adámekovi za cenu 15 065,37 € /byt 14 863,95 € + pozemok 
201,42 €/  
 
odpredaj bytu č. 15, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Mgr. Štefanovi a Oľge Okuliarovým  za cenu 18 877,06 € /byt 18 624,68 €              
+ pozemok 252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 16, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  Jánovi a Natálii Hoffmannovým  za cenu 14 906,93 € /byt 14 707,63 €                   
+ pozemok 199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 17, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39 Vladimírovi a Jane Libantovým za cenu 18 877,06 € /byt 18 624,68 €               
+ pozemok 252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 18, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Petrovi a Jane Ellerovým za cenu 14 906,93 € /byt 14 707,63 € + pozemok  
199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 19, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  Ing. Danielovi a Valérii Kňažkovým za cenu 18 877,06 € /byt 18 624,68 €           
+ pozemok 252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 20, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Milanovi a Jane Kopčekovým za cenu 14 906,93 €  /byt 14 707,63 €                  
+ pozemok 199,30 €/  
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odpredaj bytu č. 21, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Ing. Eduardovi a Kláre Sádovským  za cenu 18 877,06 € /byt  18 624,68 €          
+ pozemok 252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 22, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  Jozefovi a Stanislave Pastierovým za cenu 14 906,93 € /byt 14 707,63 €         
+ pozemok 199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 23, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo425/41, 
425/40, 425/39 Mgr. Sone Šestákovej za cenu 18 743,88 € /byt 18 493,28 € + pozemok 
250,60 €/  
 
odpredaj bytu č. 24, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Ing. Jozefovi a  Mgr.Viere Maczvaldovým za cenu 14 773,75 € /byt 
14 576,23 €  + pozemok  197,52 €/  
 
odpredaj bytu č. 25, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   425/41, 
425/40, 425/39  RNDr. Júliusovi a Alene Szabovým za cenu 18 877,06 € /byt  18 624,68 € + 
pozemok 252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 26, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa                 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39 Emilovi a Anne Korpášovým za cenu 14 906,93 € /byt 14 707,63 €                        
+ pozemok 199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 27, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Ing. Jozefovi a Gabriele Chuťkovým za cenu 18 877,06 € /byt 18 624,68 €      
+ pozemok 252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 28, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  Ivanovi Miškovičovi za cenu 14 906,93 € /byt 14 707,63  €  +  pozemok 
199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 29, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39 Jurajovi a Emílii Verešovým za cenu 14 943,67 € /byt 14 743,87 €                   
+ pozemok 199,80 €/  
 
odpredaj bytu č. 30, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Ing. Júliusovi a JUDr. Eve Hritzovým za cenu 18 913,80 € /byt  18 660,92 € 
+  pozemok 252,88 €/  
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odpredaj bytu č. 31, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   425/41, 
425/40, 425/39  Mgr. Júliusovi  a Mgr. Tatiane Cínovým za cenu 15 095,22 € /byt    
14 893,40 €  +  pozemok 201,82 €/  
 
odpredaj bytu č. 32, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39 Ivete Benčatovej za cenu 18 877,06 € /byt 18 624,68 €  +  pozemok 252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 33, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Ivanovi  a JUDr. Marte Molnárovým za cenu 15 095,22 € /byt 14 893,40 €      
+  pozemok  201,82 €/  
 
odpredaj bytu č. 34, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   425/41, 
425/40, 425/39  Františkovi a Ing. Anne Supekovým za cenu 19 065,35 € /byt  18 810,45 € + 
pozemok 254,90 €/  
 
odpredaj bytu č. 35, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39 Jozefovi Hradelovi za cenu 14 906,93 € /byt 14 707,63 €  + pozemok           
199,30 €/  
 
odpredaj bytu č. 36, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Ing. Ivanovi a Ing. Zuzane Bátovským za cenu 19 065,35 € /byt 18 810,45 € 
+ pozemok 254,90 €/  
 
odpredaj bytu č. 37, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo   425/41, 
425/40, 425/39  JUDr. Jánovi a Zuzane Bzdúšekovým za cenu 15 095,22 € /byt 14 893,40 € + 
pozemok 201,82 €/  
 
odpredaj bytu č. 38, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39 JUDr. Dane Baliovej za cenu 18 877,06 € /byt 18 624,68 € + pozemok          
252,38 €/  
 
odpredaj bytu č. 39, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa  
v obytnom dome Murániho 28 - 36, s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo425/41, 
425/40, 425/39  Pavlovi Pilekovi za cenu 15 095,22 € /byt 14 893,40 € +  pozemok  201,82 €/  
 
odpredaj bytu č. 40, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo  425/41, 
425/40, 425/39  Mgr. Dariuszovi a Ing. Renáte Žuk-Olszewskim za cenu  19 065,35 € /byt  
18 810,45 € + pozemok 254,90 €/  
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odpredaj bytu č. 41, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39 Miroslavovi a Denise Šutkovým za cenu 15 184,77 € /byt 14 981,75 €                        
+ pozemok 203,02 €/  
 
odpredaj bytu č. 42, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa 
v obytnom dome Murániho 28 - 36,  s. č. 116 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 425/41, 
425/40, 425/39  Jurajovi a Adriane Hókovým za cenu 19 065,35 € /byt 18 810,45 €                        
+ pozemok 254,90 €/  
 
u k l a d á 
1.   vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ Nitra predložiť spoločnosti Službyt Nitra                 

s. r. o. potvrdenie o výške úhrady záloh na kúpnu cenu pre nájomcov v zmysle 
schvaľovacej časti          T: 20. 11. 2013 

2.   riaditeľovi Službytu Nitra s. r. o. zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv  T: 31. 12. 2013)   
 
- uzn. č. 392/2013-MZ  
 
prezentácia – 24 
za – 22 
proti - 0 
zdržali sa - 2 
Návrh bol schválený. 
 
32. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok 

„C“ KN parc. č. 131/5 k. ú. Mlynárce)   mat. č. 1165/2013 
 
Némová – odbor majetku eviduje žiadosť spol. LYRA CHOCOLATE,  ktorí požiadali 
o odkúpenie pozemku par. č. 131/5 o výmere 800 m2 v k. ú. Mlynárce. Tento pozemok sme tu 
už prerokovávali, malo tam byť postavené parkovisko, rušili sme uznesenie, ktorým bol 
schválený nájom pre spol. Chladfruct. LYRA CHOCOLATE požiadala o odkúpenie                        
za účelom výstavby malej výrobne čokolády a čokoládových produktov. Predpokladajú, že 
zastavaná plocha by bola 400 m2 a zvyšok by tvoril zelený areál s odstavnými miestami                 
na vlastnom pozemku. Spustenie prevádzky by malo byť do 6 mesiacov od uzatvorenia 
kúpnej zmluvy, ak by bol  schválený odpredaj.  
VMČ odporučil schváliť odpredaj tohto pozemku podľa predloženého návrhu spol. LYRA 
CHOCOLATE,  a taktiež komisia majetku odsúhlasila zámer odpredaja ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Predkladáme návrh v I. alt.  schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 
zámer odpredať tento pozemok pre spol. LYRA CHOCOLATE  za účelom zriadenia malých 
výrobných priestorov na spracovanie a balenie čokoládových produktov. 
 
Hlasovanie č. 59 (o návrhu na uzn. – alt. I.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 
131/5 k. ú. Mlynárce), 
schvaľuje spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredať pozemok „C“ KN parc. č. 131/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere           
800 m2, k. ú. Mlynárce, zapísaný na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry, pre spoločnosť 
LYRA CHOCOLATE s. r. o., Kalvária 3, 949 01 Nitra za účelom zriadenia malých 
výrobných priestorov na spracovanie a balenie čokoládových produktov LYRA spojených 
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s predajňou a firemnou administratívou s tým, že v nových priestoroch majú záujem vytvoriť 
aj nové pracovné miesta.   
Pozemok je dlhodobo nevyužívaný, neudržiavaný a zarastený krovinami, tvorí sa tam čierna 
skládka odpadu. Žiadateľ má v pláne na predmetnom pozemku vybudovať zelený areál 
s potrebnými odstavnými miestami, čím by prispel k skultúrneniu blízkeho okolia. 
u k l a d á  vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR                       
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov      T: 31. 01. 2014 K: MR) 
- uzn. č. 393/2013-MZ 
 
prezentácia – 24 
za – 24 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
33. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (objekt                

na Štefánikovej tr. 146 k. ú. Nitra)   mat. č. 1164/2013 
 
Némová – odbor majetku eviduje dve žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti na Štefánikovej tr.  
146. Táto nehnuteľnosť je v správe spol. Službyt, momentálne sú tam nájomcovia 
v nebytových priestoroch. O odkúpenie požiadala jedna z nájomkýň Mudr. Kostrejová, taktiež 
evidujeme žiadosť od Henricha Rácza, ktorý na vedľajšej nehnuteľnosti prevádzkuje detské 
centrum ALBA a ktorý žiada o odkúpenie z dôvodu rozšírenia činnosti tohto detského centra, 
nakoľko im priestory nestačia.  
VMČ odporučil neschváliť zámer odpredaja tejto nehnuteľnosti, komisia MZ odporučila 
schváliť zámer odpredaja OVS. Na základe toho predkladáme návrh v dvoch alternatívach:  
I. alternatíva – schváliť zámer odpredaja tohto objektu formou OVS, II. alternatíva – 
neschváliť zámer odpredaja. 
 
Hlasovanie č. 60 (o návrhu na uzn. – alt. I.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (objekt na Štefánikovej tr. 
146, k. ú. Nitra), 
schvaľuje zámer odpredať objekt na Štefánikovej tr. 146 v Nitre, k. ú. Nitra, stavby súp. č. 
102 na pozemku „C“ KN parc. č. 2751, pozemku „C“ KN parc. č. 2751 a pozemku „C“ KN 
parc. č. 2752 k. ú. Nitra, zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry 
formou priameho predaja minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, resp. formou OVS,  
ak hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude vyššia ako 40 000,- € 
ukladá vedúcemu odboru majetku zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov         T: 31. 01. 2014        K: MR)  
 
- uzn. č. 394/2013-MZ 
 
prezentácia -  21 
za – 15 
proti - 0 
zdržali sa - 5 
Návrh bol schválený. 
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34. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámer 
prenájmu objektu bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová - Orpheus Production          
s. r. o., Zbehy 822, IČO: 46738657)    mat. č. 1169/2013 

 
Némová – odbor majetku eviduje žiadosť spol. Orpheus Production, s. r. o., ktorí požiadali 
o prenájom objektu bývalej MŠ Javorová v  k. ú. Chrenová. Žiadajú o prenájom za účelom 
prevádzkovania súkromnej MŠ s rozšírenou prevádzkou ZŠ s konferenčným spôsobom 
vzdelávania. Vzhľadom k tomu, že tento objekt potrebuje rekonštrukciu, požiadali o dlhodobý 
prenájom minimálne na 30 rokov s tým, že kompletnú rekonštrukciu budú hradiť z vlastných 
prostriedkov.  
VMČ odporučil prenájom tohto objektu pre spol. Orpheus Production, komisia majetku 
súhlasí so zámerom prenájmu na 15 rokov. Na základe toho predkladáme návrh na uznesenie, 
a to schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer prenájmu nehnuteľnosti pre spol. 
Orpheus Production na dobu, ktorú odporučí MZ a z dôvodu ako je uvedené v návrhu                    
na uznesenie. 
 
Hlasovanie č. 61 (o návrhu umožniť vystúpenie p. Michalovi Kožuchovi) 
prezentácia – 25 
za – 23 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený.  
 
Michal Kožuch – prejavili sme veľký záujem o to, aby sa otvorila súkromná škôlka a škola, 
ktorá bude trilingválna. Momentálne projekt úspešne funguje v Topoľčanoch a v Bratislave, 
obidve škôlky sú naplnené na plnú kapacitu. My sme sa rozhodli, že sa pokúsime tento 
projekt priniesť aj do Nitry. Výučba prebieha sčasti len v španielskom a v anglickom jazyku 
pre deti od l,5 roka. Zo škôlky prichádzajú do ZŠ deti, ktoré sú jazykovo vybavené buď 
trilingválne alebo päťlingválne. Výučba prebieha priamo s učiteľmi, ktorí pochádzajú priamo 
z krajiny, ktorej jazyk sa vyučuje. Práve tento objekt je jedným z objektov, ktorý nám bol 
ponúknutý a spĺňa predpoklady, ktoré škola musí mať na to, aby mohla fungovať, aby dostala 
licenciu tých inštitúcií, na ktorých nám záleží. Ja som do tohto objektu zavolal odborníkov, 
aby posúdili stav, v ktorom sa bývalá škôlka nachádza, a žiaľ je v horšom stave ako sme si 
mysleli. To znamená, že náklady na rekonštrukciu sú oveľa vyššie ako sme si mysleli, a tým 
to financovanie, ktoré sme mali pripravené nebude dostačujúce, musí byť nie z dvoch 
zdrojov, ale z troch zdrojov a tretím zdrojom je banka. V tej chvíli nastupuje otázka, či si 
môžeme dovoliť isť do klasického nájmu, lebo banka bez toho, že by sa jednalo o objekt                      
vo vlastníctve, asi toľko prostriedkov nedá. Hovorím to preto, že chcem požiadať MZ, aby 
uvažovalo aj o možnosti odpredaja časti toho objektu. Dozvedeli sme sa, že tam majú hlavne 
cenu pozemky. Ak je to možné, odkúpili by sme budovu, ktorú by sme kompletne sanovali 
a pozemky by sme mali v podnájme, čím by sa nám otvorila možnosť rokovania s bankou o 
 týchto fin. prostriedkoch alebo že by sme to mali v klasickom podnájme s tým, že by sme 
vstúpili do rokovania s bankou, investovali do toho prostriedky, s tým, že by 40 % dala banka, 
na základe čoho by mesto zabezpečilo úver konkrétnou budovou, ktorú by sme 
rekonštruovali.  
 
primátor – dnes sme išli riešiť zámer prenájmu konkrétnej budovy, ktorá by mala slúžiť  
k zriadeniu takejto školy. Osobne podporujem túto myšlienku, lebo sme viackrát spolu 
rokovali a navrhoval som taký model, aby sme niektorú z našich škôl za spolupráci                       
s inštitúciou, ktorá chce toto doniesť do Nitry, dostali do tejto podoby. Ak schválime zámer 
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prenájmu a  p. Kožuch hovorí, že lepšie by bolo kúpiť, načo vlastne schválime zámer 
prenájmu?  
Navrhujem vrátiť materiál na dopracovanie a predložiť na najbližšie MZ.  
 
Hlasovanie č. 62 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                    
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámer prenájmu objektu 
bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová - Orpheus Production s. r. o., Zbehy 822, IČO: 
46738657) a vracia materiál na dopracovanie) - uzn. č. 395/2013-MZ  
 
prezentácia - 20 
za –  20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
35. Interpelácie 
 
Interpelácie neboli vznesené žiadne. 
 
36. Diskusia 
 
Gajdoš – obraciam pozornosť na mestskú tržnicu. Po správnom rozhodnutí, keď mestská 
tržnica prešla pod radnicu nastali mnohé pozitívne zmeny. Napriek tomu poukážem na určitú 
situáciu, ktorá sa mi nepáči a ktorú navrhujem riešiť. Vysoké percento predávajúcich                    
na tržnici sú ľudia, ktorí nakupujú vo veľkoskladoch a suplujú obchodné reťazce. Myslím si, 
že tržnica by mala slúžiť pre predaj z dvora a tam smeruje moja myšlienka pomôcť tým 
ľuďom, aby sa tie neporovnateľne zdravšie produkty ako tie z reťazcov, mali možnosť dostať 
sa k ľuďom. Viacerí sme boli za to, aby ľudia, ktorí tam chodia predávať svoje výrobky, 
dostali finančne výhodné podmienky. To sa aj uskutočnilo, dostali l €/m2, ale napriek tomu, je 
tam tých ľudí málo. Problém je v tom, že sa sťažujú na to, že prenájom plechových skriniek, 
kde si môžu nechať tovar je drahý,  tvrdili že 4,80 € a z toho pre nich vyplýva, že všetku 
zeleninu, ktorú nepredajú musia nosiť naspäť. Tvrdia, že to pre nich nemá význam každý deň 
nosiť, je to kontraproduktívne. Chcel som nasmerovať našu pozornosť na riešenie s tým, že 
tento prenájom plechových skriniek by sa znížil. Ide mi o efekt, aby sa zvýšil predaj zdravých 
produktov z nášho vidieka, o čo by nám malo ísť.  
 
Gavalovič – 1/ prepojovacia komunikácia z Krškán na Chrenovú je vynikajúca vec, ale bude 
to nesmierna suma. Bolo povedané, že manažment mesta vstúpi do rokovania s VÚC čo sa 
týka aj zorganizovania týchto projektových náležitostí, ale hlavne aj pri realizácii, lebo je to 
spojené s investíciou mostu. Zaujímalo by ma, či sme v niečom pokročili vo vzťahu k VÚC? 
2/ myslím si, že prišiel čas, že by Mesto malo porozmýšľať spolu s VÚC o zriadení záchytky 
spádovo pre celú oblasť.  
 
primátor – pamätám si uznesenie k prepoju Chrenová - Krškany, aj úlohu hľadať 
mimorozpočtové zdroje. Rokovali sme viackrát na min. dopravy, zatiaľ bezvýsledne.    
Čo sa týka záchytky, na stretnutí krajských primátorov v Trnave som nastolil tento vážny 
problém, výsledok bol otázka spolupráce s VÚC. My nemôžeme spádovo riešiť opilcov, nedá 
sa to inak riešiť ako v spolupráci s nemocnicou. Požiadal som o stretnutie riaditeľa Fakultnej 
nemocnice, aby sme sa dostali k názoru, ako by sa to v rámci Slovenska dalo legislatívne 
riešiť. Niektoré mestá mali záchytky, ale museli ich zrušiť, lebo nemá kto zaplatiť za nocľah, 
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a to je problém. Budem v tom pokračovať, verím že s predsedom VÚC p. Belicom dospejeme 
k riešeniu.  
 
Šmehilová – min. týždeň som sa dozvedela poplašnú správu ohľadom byt. domu Senior                     
na Krčméryho. Prosím o stanovisko v akom štádiu to je alebo či to bola len poplašná správa 
a či sa tým netreba zaoberať.  
  
primátor – treba sa tým vážne zaoberať, pretože na základe toho, že bola uzavretá zámenná 
zmluva a sme presvedčení o tom, že mesto splnilo všetky podmienky zámennej zmluvy, 
prehrali sme súdny spor na okresnom súde vzhľadom k tomu, že LLReal požadovalo navýšiť 
čiastku za realizáciu tejto zámennej zmluvy cca o 400 tis. €. To znamená, súd sme prehrali a 
ideme sa súdiť na krajskom súde, pretože to považujeme za nezmysel, pretože zmluvy boli 
riadne uzavreté, objekt sme odovzdali, objekt sa vyčistil, ale verím, že súd nám to uzná 
a krajský súd názor zmení. 
 
Hlasovanie č. 63 (o návrhu umožniť vystúpenie Mudr. Semetkovej) 
prezentácia - 20 
za - 20 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
Mudr. Semetková – chcem sa spýtať, či je bežné, že doteraz nebolo vydané a doručené žiadne 
stanovisko k Petícii občanov mesta Nitry zo dňa 21. 8., kde sme žiadali o zrušenie  Zmeny č. 
12, Chalúpkova ul., zmena regulácie pozemku v k. ú. Nitra a parcele vrátiť pôvodné funkčné 
určenie. S touto problematikou som vystúpila na MZ dňa 12. 9. 2013 a doteraz sme nedostali 
žiadne stanovisko.   
 
Halmo – v tejto časti sme zistili, že ide o podnet k zmene úz. plánu, ktorý som odstúpil hl. 
architektovi  s tým, že prisľúbil, že urobí stretnutie.  
  
prednosta – nejde o správne konanie, ale o podnet, na ktorý sa spracováva odborné 
stanovisko. Na vyjadrenie nie je mesto viazané žiadnou lehotou.  
 
37. Návrh na uznesenie 
 
Jech – ku každému bodu bolo prijaté uznesenie, ale je námietka člena komisie, že by sme mali 
zaviazať riaditeľa Službytu, aby vykonal kontrolu odpredávaných nájomných bytov o ktorých 
sme hovorili.  
 
primátor – navrhujem prijať uznesenie -  uskutočniť dôslednú fyzickú kontrolu nájomníkov 
bytov, ktoré sú odpredávané v zmysle prerokovaných materiálov, mat. č. 1172/2013, 
1173/2013, 1174/2013                                             T: 14. 12. 2013 
 
Hlasovanie č. 64 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre odporúča riaditeľovi 
Službytu a hlavnému kontrolórovi 
uskutočniť dôslednú fyzickú kontrolu nájomníkov bytov, ktoré sú odpredávané v zmysle 
prerokovaných materiálov, mat. č. 1172/2013, 1173/2013, 1174/2013        T: 14. 12. 2013) 
 
- uzn. č. 396/2013-MZ 
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prezentácia – 23 
za  22 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
   
38. Záver 
 
Na záver p. primátor skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný a vyhlásil                  
35. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
 
 
Nitra, 26. 11. 2013   
 
 
 
Zapísala:  
Anna Molnárová, v. r.   
ref. organizačný 
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