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Návrh na uznesenie                                                                                Príloha č.1

Mestské zastupiteštvo   v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na zmenu uznesenia č. 225/2016-MZ zo dňa 23.6.2016 o odpredaji bytov, spoločných 
častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku 

s c h v a ľ u j e     

Návrh na zmenu uznesenia č. 225/2016-MZ zo dňa 23.6.2016 a to tak, že v schvaľovacej časti 
v bode č. 5 sa ruší nasledovné znenie

"Odpredaj bytu č. 90, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v o-
     bytnom dome Beethovenova o. č.  9, s. č.  449 a  ideálnej časti pozemku parcelné číslo 7477,
     Antonovi  Melušovi a Magdaléne Melušovej za  cenu  710,12  €  /  byt  495,13    €  + poze-   
     mok 171,28 €/  "

    a nahrádza sa novým znením 

"Odpredaj bytu č. 90, spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v o-
    bytnom dome Beethovenova o. č.  9, s. č.  449 a  ideálnej časti pozemku parcelné číslo 7477,
    Antonovi  Melušovi a Magdaléne Melušovej za  cenu  685,19  €  /  byt  513,91     €  + poze-  
    mok 171,28 €/ " 

Dôvodová správa

Uznesením č. 225/2016 - MZ Mestské zastupiteľstvo  v Nitre na svojom riadnom zasadnutí 
konanom dňa 23. júna 2016 schválilo návrh odpredaja bytu č. 90 na Beethovenovej ulici .  
Navrhujeme schváliť zmenu uznesenia z dôvodu, že  v pôvodnom znení bola v schvaľovacej 




