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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh na odňatie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry z výkonu správy spoločnosti Službyt 
Nitra s.r.o. ( MŠ Nedbalova ul.)
s c h v a ľ u j e 
odňatie  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry zapísanom na LV č. 3681   v  
k. ú. Nitra  z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., a to:

- časť stavby súp.č. 839, na pôvodnej parcele č.7261/198 na základe GP č. 64/2015 zo 
dňa 27.10.2015 a to: parc.č 7261/218, parc.č.7261/198 a parc.č.7261/219 – MŠ 
Nedbalova ul.

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť aktualizáciu Prílohy č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 10/07/1479/07/OM zo dňa 
11.12.2007 (nebytové priestory).

T: 31.01.2016
K: MR



Návrh na odňatie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry z výkonu správy spoločnosti 
Službyt Nitra s.r.o. ( MŠ Nedbalova ul.)

            
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.06.2015 uznesením č. 

177/2015, schválilo zaradenie Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra do siete škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ SR a jej následné zriadenie k 01.09.2015. 

Mesto Nitra zrekonštruovalo časť stavby Nedbalova ul. 17 na novú Materskú školu 
v celkovej sume 746.106,30 €, vytvorili sa 4 triedy, začiatok činnosti  materskej školy bol dňa 
14.09.2015.
            Majetok vo vlastníctve Mesta Nitry - stavba Nedbalova 17, súp.č. 839, parc.č. 
7261/198  bol odovzdaný  na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou 
zmluvou (nebytové priestory) č. 10/07/1479/07/OM zo dňa 11.12.2007. Z dôvodu 
schváleného zaradenia MŠ Nedbalova 17, Nitra do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ 
SR od 01.09.2015 je potrebné odňať časť stavby a to na základe GP č. 64/2015 zo dňa 
27.10.2015, z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o.
   
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť bude zasadať dňa 10.12.2015. Z toho dôvodu bude stanovisko 
komisie predložené priamo na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nitre dňa 17.12.2015.

Mestská rada v Nitre – stanovisko mestskej rady predložíme priamo na rokovanie 
mestského zastupiteľstva  dňa 17.12.2015. 
   

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na zasadnutie Mestskej rady v Nitre návrh 
na odňatie  majetku vo vlastníctve Mesta Nitry z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, 
s.r.o. ( MŠ Nedbalova ul.) tak, ako je  uvedené v návrhu na uznesenie.

     
     




