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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o  
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ zo dňa 
16.05.2016 (návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj obytných domov na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 v Nitre“)
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2016-MZ zo dňa 16.05.2016
nasledovne:
v schvaľovacej časti uznesenia dopĺňa člena komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných 
návrhov spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý je zároveň členom Komisie pre 
financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť, a to:
.....................
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 153/2016-MZ zo dňa
16.05.2016 (návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do 
obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj obytných domov na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 
v Nitre“

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 16.05.2016 uznesením číslo 
153/2016-MZ
s c h v á l i l o
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Odpredaj obytných domov na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 v Nitre“ v alternatíve I, vrátane 
nasledovnej zmeny:
minimálna kúpna cena 
A. obytný dom súp. č. 724                 134 400,- €     
B. obytný dom súp. č. 725                 134 400,- €    
C. obytný dom súp. č. 726                 134 400,- €

v y m e n o v a l o
komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
členovia: p. Ajdariová

    p. Kolenčíková
    p. Török
    p. Hecht
    p. Hecht
    p. Tvrdoň

      p. Gavalovič
    p. Ligačová   

u l o ž i l o
prednostovi Mestského úradu v Nitre
zabezpečiť vyhlásenie a realizovanie obchodnej verejnej súťaže podľa schválených súťažných 
podmienok v termíne do 31.08.2016.

     Zasadnutie súťažnej komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov predmetnej obchodnej 
verejnej súťaže sa bude konať dňa 29.06.2016.

     Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie 
a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry, § 11, v bode 1. je 
definované zloženie súťažnej komisie, ktorá je najmenej sedemčlenná a musí v nej byť 
zastúpený 1 člen spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú členmi Komisie 
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť, čo však nespĺňa ani jeden 
z členov komisie vymenovaných mestským zastupiteľstvom. V Komisii Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť sú zastúpení 
poslanci mestského zastupiteľstva p. Milan Burda, p. Jozef Slíž, p. Štefan Klačko, p. Ján 
Greššo, p. František Hollý.
     
     Z uvedených dôvodov predkladáme na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 153/2016-MZ zo dňa 16.05.2016
(návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj obytných domov na Misionárskej ul. č. 7, 9 a 11 v Nitre“) tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie. 
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