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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 nehnuteľného majetku zo správy ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
s ch v a ľ u j e 
odňatie nehnuteľného majetku reg. „C“ KN parc. č. 2179 – ostatné plochy o výmere 2381 m2, 
zapísanom na LV č. 7600, kat. územie Nitra, zo správy ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť vyhotovenie zmluvy o odňatí majetku zo správy ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre 

                                                                                                        T: 31.1.2017
                                                                                                        K: MR



Návrh na odňatie nehnuteľného majetku zo správy ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

   V súlade s  § 5 bod 2. písm. i)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry 
predkladáme návrh na odňatie nehnuteľného majetku zo správy rozpočtovej organizácie 
Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre.

Na základe Dodatku č.1 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku do správy č. j. 
1347/08/OM zo dňa 8.10.2008 bola zverená do správy ZUŠ J.Rosinského v Nitre parc. reg. 
„C“ KN č. 2172- ost.plochy o výmere 5013 m2 a parc. reg. „C“ KN č. 2179- ost.plochy 
o výmere 2381 m2 kat. územie Nitra, obec Nitra, okres Nitra na LV č. 7600.
Dňa 7.7.2009 nám bola doručená žiadosť ZUŠ J.Rosinského o odňatie parc. č. 2172-
ost.plochy, ktorá v minulosti slúžila ako školské ihrisko pre predchádzajúceho užívateľa ZŠ 
Tulipánová 1, Nitra. O odňatie požiadala ZUŠ J.Rosinského z dôvodu, že predmetný 
pozemok nepredpokladali využívať, ako aj z ekonomických dôvodov (náklady na jeho 
údržbu). 

Dňa 10.9.2009 bola vyhotovená Zmluva o odňatí nehnuteľnosti zo správy č. j. 1383/09/OM, 
ktorou mesto odňalo zo správy ZUŠ J.Rosinského parc. č. 2172- ost.plochy o výmere 5013m2

kat. územie Nitra. Na základe tejto zmluvy bol pozemok zaradený do majetku mesta.
V priebehu roku 2015 bolo na bývalom ihrisku parc. č. 2172 vybudované parkovisko s tým, 
že príjazdová cesta na parkovisko je vedená cez parc. č. 2179, ktorá je stále v správe ZUŠ 
J.Rosinského. Z toho dôvodu je potrebné odňať túto parcelu zo správy ZUŠ J.Rosinského 
v Nitre.

Mestský úrad v Nitre odporúča návrh na  odňatie pozemku parc. reg. „C“ KN č. 2179 
o výmere 2381 m2 kat. územie Nitra, obec Nitra, okres Nitra na LV č. 7600.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
na svojom riadnom zasadnutí  konanom dňa 27.9.2016 odporučila odňatie pozemku parc. reg. 
„C“ KN č. 2179 o výmere 2381 m2 kat. územie Nitra, okres Nitra, obec Nitra na LV 7600.

Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 25.10.2016 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre s ch v á l i ť odňatie nehnuteľného majetku parc. reg. „C“ 
KN č. 2179 o výmere 2381 m2 kat. územie Nitra tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na 
odňatie pozemku parc. reg. „C“ KN č. 2179 o výmere 2381 m2 kat. územie Nitra tak, ako je 
uvedený v návrhu na uznesenie.








