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Návrh  na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Pastier 
a manželka Petra Pastierová)
s c h v a ľ u j e 
zmenu nájomcu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7350 o výmere 18 m2 kat. úz. Nitra podľa 
Nájomnej zmluvy č. j. 1011/2015/OM zo dňa 03.06.2015 z fyzickej osoby Ľubomír Pastier 
a manželka Petra Pastierová, bytom Rýnska 1, Nitra, na právnickú osobu, a to MINI
POTRAVINY LP s. r. o. so sídlom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj-Čápor 1350, IČO: 47 207 493, 
z dôvodu zmeny formy podnikania
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. j. 1011/2015/OM zo dňa 03.06.2015
podľa schvaľovacej časti uznesenia                   

T: 31.07.2016
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Pastier 
a manželka Petra Pastierová)

     V súlade s § 9 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra a Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír 
Pastier a manželka Petra Pastierová).

     Mesto Nitra ako prenajímateľ a Ľubomír Pastier a manž. Petra, bytom Rýnska 1, Nitra ako 
nájomcovia uzatvorili Nájomnú zmluvu č. j. 1011/2015/OM zo dňa 03.06.2015 na prenájom 
časti o výmere 18 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 7350 – zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 841 m2 kat. úz. Nitra za účelom prevádzkovania predajného stánku 
s potravinárskymi výrobkami. Stánok sa nachádza na Škultétyho ulici v Nitre. Nájomná 
zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 063,48 €/rok, t. j. 
59,08€/m2/rok. 

     Nájomca listom zo dňa 02.05.2016 požiadal o zmenu fyzickej osoby na právnickú osobu, 
nakoľko sa stali obchodnou spoločnosťou. Nové údaje nájomcu sú:

MINI POTRAVINY LP s. r. o. so sídlom 951 17 Cabaj–Čápor, Cabaj-Čápor 1350
štatutárny orgán: Ľubomír Pastier, 949 01 Nitra, Rýnska 151/1 a Petra Pastierová
949 01 Nitra, Rýnska 151/1
IČO: 47 207 493.

     Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť
na zasadnutí konanom dňa 12.05.2016 uznesením číslo 77/2016 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť zmenu formy podnikania nájomcov časti o výmere 18 m2 z pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 7350 v kat. úz. Nitra v zmysle nájomnej zmluvy č. j. 1011/2015/OM 
zo dňa 03.06.2015 z fyzickej osoby na právnickú osobu, t. j. obchodnú spoločnosť MINI 
POTRAVINY LP s. r. o. so sídlom 951 17 Cabaj – Čápor 1350, IČO: 47 207 493.

     Mestská rada v Nitre
na zasadnutí konanom dňa 24.05.2016 uznesením číslo 318/2016-MR prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Pastier a manželka Petra 
Pastierová) a vrátila materiál na dopracovanie v zmysle pripomienok mestskej rady. Tie sa 
týkali skutočnosti, že žiadosť nájomcov je potrebné predložiť na prerokovanie príslušnému 
výboru mestskej časti.

     Stanovisko výboru mestskej časti č. 4 - Klokočina
zo zasadnutia konaného dňa 13.06.2016 predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva.

     Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ľubomír Pastier a manželka Petra Pastierová)
tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
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