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          Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001 - MZ 

                        z 10. mája 2001 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu: Informatívna správa o predaji bytov na území mesta Nitry od 22.6.1995 do 30.6.2020            

 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10.9.2020 

I. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

u k l a d á  

riaditeľovi Službytu Nitra, s. r. o.  

d) polročne predkladať MsZ informatívnu správu o predaji bytov až do ukončenia odpredaja 

 

        T: vždy k 30.6. a 31.12.  

        K: MZ                                                                                                     

II. 

P l n e n i e  

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v priebehu rokov 1995-2018  príslušnými  

uzneseniami schválilo prevody bytov v nasledovných počtoch: 

 

 

                                          komunálne byty                  KBV 
rok 1995-1999                      3894 b. j. 

rok 2000                                 933 b. j. 

rok 2001                               1418 b. j. 

rok 2002                               1329 b. j. 

rok 2003                                 470 b. j. 

rok 2004                                 250 b. j. 

rok 2005                                   77 b. j. 

rok 2006                                   92 b. j. 

rok 2007                                   72 b. j. 

rok 2008                                   46 b. j. 

rok 2009                                   17 b. j. 

rok 2010                                     9 b. j. 

rok 2011                                     6 b. j. 

rok 2012                                     4 b. j.  

rok 2013                                     5 b. j.                            199 b. j. 

rok 2014                                     5 b. j.                            198 b. j. 

rok 2015                                     2 b. j.                            115 b. j. 

rok 2016                                   11 b. j.                              97 b. j. 

rok 2017                                     2 b. j.                              46 b. j. 

rok 2018                                     0 b. j.                              31 b. j. 

rok 2019                                     0 b. j.                                0 b. j. 

rok 2020                                     0 b. j.                                0 b. j. 

spolu:                                 8 642 b. j.                            686 b. j.  

 

 

 

 

 

 



 

 počet bytov odpredaných ich dovtedajším nájomcom /LV/ 

 

                                          Komunálne byty                     KBV     
 

rok 1995-1999                      1130 b. j. 

rok 2000                               1054 b. j. 

rok 2001                               2003 b. j. 

rok 2002                               1387 b. j. 

rok 2003                                 931 b. j. 

rok 2004                                 354 b. j. 

rok 2005                                 121 b. j. 

rok 2006                                   98 b. j. 

rok 2004-2006 /dražba/            66 b. j.  

rok 2007 /dražba/                     25 b. j. 

rok 2007                                   55 b. j. 

rok 2008                                   39 b. j. 

rok 2009                                   23 b. j. 

rok 2010                                     9 b. j. 

rok 2011                                     7 b. j. 

rok 2012                                     4 b. j.  

rok 2013                                     1 b. j.                                0 b. j. 

rok 2014                                     8 b. j.                              74 b. j. 

rok 2015                                     2 b. j.                              16 b. j. 

rok 2016                                     2 b. j.                              23 b. j. 

rok 2017                                     7 b. j.                              19 b. j. 

rok 2018                                     0 b. j.                              18 b. j. 

rok 2019                                     0 b. j.                              28 b. j. 

rok 2020                                    0 b.j.                                 0 b. j. 

spolu:                                 7 326 b. j.                            178 b. j. 

 

                                                      

K 30.6.2020 bolo odpredaných 93,14 % bytov z celkového počtu komunálnych bytov pred 

zahájením odpredaja a 87,68 % bytov z celkového počtu bytov KBV. 

 

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti. 

 

Spracovala: 

 

Mária Balážová 

referent Službytu Nitra s. r. o.   

Napísala: Mária Balážová 

 

                                                                                    Ing. Pavol Bielik 

                                                                      konateľ – riaditeľ spoločnosti  

 

 

 

 

V Nitre dňa: 26.8.2020  


