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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 č. 140/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 (Návrh na zámer odpredaja 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti) – bod B
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 140/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 
nasledovne:
   v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodné znenie v bode B :

„zámer odpredaja pozemku „C“ KN parc. č. 1490 – zast. plochy a nádvoria o výmere 948 m2,   
v k. ú. Dolné Krškany zapísaný na LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitra spôsobom prípadu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov pre spoločnosť OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o., 
Majoránová 32, 821 01 Bratislava (IČO: 442 871 35)
Dôvodom osobitného zreteľa je podpora a zachovanie účelu využitia nehnuteľnosti                
pre občiansku vybavenosť a služby spoločenského charakteru (podpora športu, výroba 
športového oblečenia a pomôcok, zamestnanosť) a záujem bezodkladného riešenia havarijného 
stavu predmetnej nehnuteľnosti v danej časti mesta“

nahrádza novým znením v bode B:

„zámer odpredaja pozemku parcely C KN č. 1490 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
948 m2, spolu so stavbou bez súp.č. na parcele C KN č.1490 v k. ú. Dolné Krškany, zapísaných
v LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitra spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre 
spoločnosť OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o., Majoránová 32, 821 01 Bratislava (IČO: 
442 871 35)
Dôvodom osobitného zreteľa je podpora a zachovanie účelu využitia nehnuteľnosti                
pre občiansku vybavenosť a služby spoločenského charakteru (podpora športu, výroba 
športového oblečenia a pomôcok, zamestnanosť) a záujem bezodkladného riešenia havarijného 
stavu predmetnej nehnuteľnosti v danej časti mesta“
ukladá
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť ďalší postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

T: 31.10.2016
K: MR
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Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 (Návrh na zámer 
odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti) – bod B

V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra na 
základe spoločnosti OFFENSIVE SPORTSWEAR, s.r.o., Majoránová 32, 821 01 Bratislava.
          Uznesením č.140/2016-MZ bol schválený zámer odpredaja pozemku „C“ KN parc. č. 
1490 – zast. plochy a nádvoria o výmere 948 m2,   v k. ú. Dolné Krškany zapísaný na LV č. 
980 vo vlastníctve Mesta Nitra spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť 
OFFENSIVE SPORTSWEAR, s. r. o., Majoránová 32, 821 01 Bratislava (IČO: 442 871 35).
Dôvodom osobitného zreteľa je podpora a zachovanie účelu využitia nehnuteľnosti                
pre občiansku vybavenosť a služby spoločenského charakteru (podpora športu, výroba 
športového oblečenia a pomôcok, zamestnanosť) a záujem bezodkladného riešenia 
havarijného stavu predmetnej nehnuteľnosti v danej časti mesta.
Odbor majetku: Spoločnosť OFFENSIVE SPORTSWEAR, s.r.o., Majoránová 32, 821 01 
Bratislava podala žiadosť o odkúpenie objektu a pozemku pod objektom v kat. území Dolné 
Krškany. Ide o parcelu C KN č. 1490, na ktorej sa nachádza stavba bez označenia súpisným 
číslom, evidovaná v LV č.980. Z toho dôvodu OM predkladá návrh na zmenu uznesenia, 
ktorá sa týka len doplnenia stavby bez súpisného čísla na pozemku č.1490. Táto zmena 
uznesenia je potrebná z dôvodu zápisu nehnuteľností na OÚ v Nitre, katastrálnom odbore.

Mestská rada v Nitre prerokuje návrh na zmenu uznesenia na svojom zasadnutí dňa 
14.06.2016. Stanovisko MR bude predložené priamo na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Nitre dňa 23.06.2016.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra tak, 
ako je uvedený v návrhu na uznesenie.
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