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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.
(areál objektu Na Hôrke č. 30, parc.č. 462/60 – zast. plocha a nádvorie, k.ú. Mlynárce).
s c h v a ľ u j e 
odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry zapísanom na LV č. 7194   v  
k. ú. Mlynárce  na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., a to:
- pozemok parc. reg. „C“ KN č. 462/60 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 710 m2 

v celkovej obstarávacej cene 84 382,26 € /areál objektu Na Hôrke č. 30, parc.č. 462/60 –
zast. plocha a nádvorie, k.ú. Mlynárce/.

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 odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon 
správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. (areál objektu Na Hôrke č. 30, parc.č. 462/60 –
zast. plocha a nádvorie, k.ú. Mlynárce).
            

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí dňa 26.06.2008 uznesením č. 243/2008-
MZ schválilo návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na 
výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. a to:

- budovu CVČ na Hôrke (MŠ 120 DJ55) súp.č. 142 na parc.č. 462/059,  LV č.7194 
v katastrálnom území Mlynárce,

- pozemok parc. č. 462/059/0 o výmere 1735 m2

            Majetok vo vlastníctve Mesta Nitry - budova CVČ na Hôrke (MŠ 120 DJ55) súp.č. 
142 na parc.č. 462/059,  LV č.7194 v katastrálnom území Mlynárce 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. Oplotený areál je súčasťou budovy a tvoria celok, 
preto odbor majetku MsÚ v Nitre, odporúča odovzdať areál na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s.r.o.:

- areál objektu Na Hôrke č. 30, parc.č. 462/60 – zast. plocha a nádvorie, k.ú.
Mlynárce v celkovej obstarávacej cene 84 382,26 €.

Výbor mestskej časti č. 5, Nitra- Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje na svojom 
zasadnutí dňa 25.08.2015 odporúča odovzdať areál objektu Na Hôrke č.30 na výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť prerokuje odovzdanie nehnuteľného majetku na  výkon správy 
spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 10.12.2015, 
stanovisko bude predložené priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva 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 odovzdanie  majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt 
Nitra, s.r.o.( areál objektu Na Hôrke č. 30, parc.č. 462/60 – zast. plocha a nádvorie, k.ú.
Mlynárce)  tak, ako je  uvedené v návrhu na uznesenie.

    




