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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2015-MZ zo dňa 19.03 
a 09.04.2015 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – Vladimír 
Kukla, Cintorínska 31, Topoľčianky, prenájom parc. č. 7156/4 v kat. území Nitra) 
zrušuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015 
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Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2015-MZ zo dňa 
19.03.a 09.04.2015 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
– Vladimír Kukla, Cintorínska 31, Topoľčianky, prenájom parc. č. 7156/4 v kat. území 
Nitra) 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 19.03. a 09.04.2015 prerokovalo 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Vladimír Kukla, 
Cintorínska 31, Topoľčianky, prenájom parc. č. 7156/4 v kat. území Nitra)
schválilo
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitra,
prenájom pozemku, parc. č. 7156/4 – záhrada o výmere 160 m2 v kat. území Nitra, zapísanom 
na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Vladimíra Kuklu, bytom Cintorínska 31, 951 93 
Topoľčianky, za účelom užívania pozemku ako záhrady, na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace za cenu 4,- €/m2/rok.
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je to, že predmetný 
pozemok sa nachádza v oplotení spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a je k nej prístup 
iba cez tieto pozemky. Skutočnosť, že sa jedná o pozemok vo vlastníctve Mesta Nitra žiadateľ 
zistil až pri usporiadavaní vlastníckych vzťahov.“
uložilo vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia
                                                                                                                   T: 31.10.2015
                                                                                                                   K: MR 
Listom zo dňa 10.06.2015, ktorý p. Kukla prevzal dňa 15.06.2015, sme ho požiadali 
o záväzné vyjadrenie, či má záujem uzatvoriť s Mestom Nitra Nájomnú zmluvu č. j. 
879/2015/OM ohľadom prenájmu pozemku „C“ KN parc. č. 7156/4 – záhrady o výmere 160 
m2 k. ú. Nitra zapísanom na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, ktorej návrh sme mu 
zaslali  mailovou poštou dňa 23.04.2015 a doplnenie údajov ako bankové spojenie,  číslo účtu 
a IBAN. 
Nakoľko ani po viacerých telefonátoch, mailovej komunikácii a písomnej výzve sa nám 
nevyjadril k návrhu predmetnej zmluvy, opätovne sme ho požiadali o písomné potvrdenie, 
resp. vylúčenie záujmu o prenájom uvedeného pozemku v čo najkratšom termíne, t. j. 
najneskôr do 30.09.2015 s tým, že v prípade, že sa do tohto termínu nevyjadrí k prenájmu 
pozemku, odbor majetku predloží do mestského zastupiteľstva návrh na zrušenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015, ktorým bol 
schválený prenájom predmetného pozemku.
Žiadateľ sa v uvedenom termíne nevyjadril, či má záujem o uzatvorenie nájomnej zmluvy, 
z toho dôvodu sme pristúpili k zrušeniu predmetného uznesenia.
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 03.11.2015 prerokovala návrh na 
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2015-MZ zo dňa 19.03. 
a 09.04.2015 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – Vladimír 
Kukla, Cintorínska 31, Topoľčianky, prenájom parc. č. 7156/4 v kat. území Nitra) 
a odporúča zrušiť
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 116/2015-MZ zo dňa 19.03. 
a 09.04.2015 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra - Vladimír 
Kukla, Cintorínska 31, Topoľčianky, prenájom parc. č. 7156/4 v kat. území Nitra) tak, ako je  
uvedené v návrhu na uznesenie.




