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Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 

majetku a podnikateľskú činnosť konaného 20.10.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, komisia bola uznášaniaschopná. 

 

Program:     

 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta Nitra 

2. Rôzne 

 

K bodu 1  

 

Materiál č. 166/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Antona J. o  odpredaj  pozemku o výmere 76 m2, a to: 

novovytvorených parciel reg. C KN č.2130/6 – zastav.pl. a nádvoria o výmere  16 m2 a parcela reg. C 

KN č. 2130/7 – záhrada o výmere 60 m2, ktoré boli geometrickým plánom č. 204049/2021 odčlenené 

z pozemku parcely reg. E KN č. 5160/1 – orná pôda o výmere 5424 m2, vedenej v LV č.2053, vo 

vlastníctve Mesta Nitra, k. ú.  Dolné Krškany. 

Uznesenie č. 166/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 166/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre odpredaj pozemku 

o výmere 76 m2, a to: novovytvorených parciel reg. C KN č. 2130/6 – zastav.pl. a nádvoria 

o výmere  16 m2 a parcela reg. C KN č. 2130/7 – záhrada o výmere 60 m2, ktoré boli 

geometrickým plánom č. 204049/2021 odčlenené z pozemku parcely reg. E KN č. 5160/1 – orná 

pôda o výmere 5424 m2, vedenej v LV č. 2053, vo vlastníctve Mesta Nitra, k. ú.  Dolné Krškany 

za upravenú kúpnu cenu vo výške 40,-€/m2 + DPH pre Antona J.. 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 3, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 167/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Pravoslávnej cirkevnej obce Nitra, Dunajská 18, 949 11 Nitra, 

IČO:42 202 949 o predĺženie Nájomnej zmluvy č.j. 1240/2018/OM zo dňa 10.05.2018. Nájomná 

zmluva bola uzatvorená na časť o výmere 3000m2 z parcely C KN č. 3530/5 – ostatné plochy o 

výmere 11933m2 v kat. území Nitra, zapísanej v LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra na výstavbu 

stavby: „Pravoslávny chrám“ – Rázusova ulica, Nitra – .    

Uznesenie č. 167/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 167/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť predĺženie 

Nájomnej zmluvy č. j. 1240/2018/OM zo dňa 10.05.2018 odo dňa nadobudnutia účinnosti 

dodatku, pričom odporúča doplniť Nájomnú zmluvu č. j. 1240/2018/OM zo dňa 10.05.2021 

o povinnosť odkúpiť predmet nájmu formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za cenu podľa 

znaleckého posudku vyhotoveného v čase odpredaja pre Pravoslávnu cirkevnú obec Nitra.  

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 0 

 

Materiál č. 168/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti žiadosť Ruženy B., o odpredaj pozemku parc. reg. C KN 

č. 10906/2 – vinica o výmere 716 m2 v kat. úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta Nitry (LV č. 1223) 

v extraviláne prístupný z ul. Levická cesta medzi ďalšími pozemkami využívanými ako záhradky 

na zriadenie záhrady s pestovaním ovocia a zeleniny. 
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Uznesenie č. 168/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 168/2021 odporúča odboru majetku osloviť vlastníkov susedných pozemkov 

a v prípade ich nezáujmu ponúknuť predmetný pozemok na odpredaj formou priameho 

odpredaja. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 3, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 169/2021 
odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spol. DITURIA, a.s., Ľ. Štúra 7, 934 01 Levice, IČO: 36 530 492 

o odkúpenie pozemku pod terasou bývalého Hotela Tatra, parc. reg. „C“ KN č. 1413/2 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 130m2 v k.ú. Nitra, alebo zníženie nájomného za jeho užívanie o 50%. 

Uznesenie č. 169/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 169/2021 zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku zo dňa 18.08.2021 a súhlasí 

s odstránením terasy na parc. reg. „C“ KN č. 1413/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

130m2 v k.ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 2, nehlasoval – 0 

 

Materiál č. 170/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k ponuke spol. Stavabbas s.r.o. so sídlom Koceľova 8, 949 01 Nitra, 

IČO: 36 701 181 na odkúpenie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Administratívna 

budova – Veterná“ do majetku Mesta Nitra, každý za 1€.  

Uznesenie č. 170/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 170/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odkúpenie 

stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Administratívna budova – Veterná“ do 

majetku Mesta Nitra, každý za 1€. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 171/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, 

IČO: 36 545 082, v zastúpení: László Ivan, predseda predstavenstva, o ukončenie platnosti nájomnej 

zmluvy č. j. 106/1993/SMM zo dňa 27.01.1993 v znení neskorších dodatkov v zmysle ktorej má 

v prenájme časť o výmere 45 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 7444/1 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 16533 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra za účelom osadenia dočasnej 

stavby pre sociálne potreby vodičov MHD. Predmetná časť pozemku sa nachádza v mestskej časti 

Klokočina v rámci cestného telesa miestnej komunikácie Kmeťova ulica – otočisko autobusov. 
Uznesenie č. 171/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 170/2021 odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Nitre ukončiť platnosť 

nájomnej zmluvy č. j. 106/1993/SMM zo dňa 27.01.1993 v znení neskorších dodatkov 

uzatvorenej so spol. ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 36 545 082, v 

zastúpení: László Ivan, predseda predstavenstva a odporúča ponúknuť pozemok na prenájom 

novému dopravcovi. 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 0 

 

Materiál č. 172/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti NEVA Group development s.r.o. Nitra zast. Ing. 

arch. Zoltán Buči o uzatvorenie zmluvy o budúcom bezodplatnom odovzdaní  a  prevzatí stavebných 
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objektov do majetku Mesta Nitra spolu s  ponukou na odkúpenie pozemkov pod stavebnými 

objektami v kat. úz. Mikov Dvor, dodatočne so zmenou žiadosti v časti odplatného odovzdania 

stavebných objektov – každý za kúpnu cenu 1,- EURO. 

Uznesenie č. 172/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 172/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre prevziať stavebné objekty 

v k. ú. Mikov Dvor vybudované v rámci stavby Obytná skupina „Mikov Dvor“ až po kladnom 

stanovisku odboru dopravy a vybudovaní najmenej 70% z plánovaných rodinných domov 

v predmetnej lokalite. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 173/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Otílie Hubáčkovej, Cintorínska 371/7, 951 35 Veľké Zálužie, 

IČO: 11 861 126 zo zdravotných dôvodov o zmenu nájomcu nebytového priestoru č. 201 na Mestskej 

tržnici v Nitre na svoju dcéru: Katarína Hubáčková, Cintorínska 371/7, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 

50 988 034, pričom účel nájmu zostáva zachovaný.    

Uznesenie č. 173/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 173/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu nájomcu 

nebytového priestoru č. 201 na Mestskej tržnici v Nitre na nového nájomcu: Katarína 

Hubáčková, Cintorínska 371/7, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 50 988 034 za rovnakých 

podmienok aké mal predošlý nájomca. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 174/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Janka 

Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604, o uzatvorenie zmluvy o výpožičke, resp. o nájme 

pozemkov pre stavbu: „Rekonštrukcia PK C1 Čermáň, Nitra“ pre vydanie stavebného povolania. 

Uznesenie č. 174/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 174/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom 

pozemkov pre stavbu: „Rekonštrukcia PK C1 Čermáň, Nitra“ za účelom vydania stavebného 

povolenia za nájomné vo výške 6,-€/m2/rok do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia k plánovanej rekonštrukcii a pripraviť aj následné riešenie právneho vzťahu 

(prípadný odpredaj), pričom zároveň odporúča odboru majetku preveriť aké má žiadateľ 

právne vzťahy k pozemkom pod inými kotolňami vo vlastníctve NTS. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 175/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Ing. Kataríny Kapustíkovej, Nálepkova 737/9, 949 01 Nitra, 

IČO: 40 077 381 o odkúpenie pozemku na ul. Hornočermánska, a to  parcely registra „C“ KN č. 

5299/1 – orná pôda o výmere 494m2 v kat. úz. Nitra, zapísanej v liste vlastníctva č. 3681, vlastník 

Mesto Nitra.  

Uznesenie č. 175/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 175/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj parcely 

registra „C“ KN č. 5299/1 – orná pôda o výmere 494m2 v kat. úz. Nitra, zapísanej na LV č. 3681 

vo vlastníctve Mesta Nitra za kúpnu cenu 156,-€/m2 vrátane DPH pre Ing. Katarínu 
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Kapustíkovú, Nálepkova 737/9, 949 01 Nitra, IČO: 40 077 381. Zároveň odporúča preveriť 

možnosť odpredaja a zastavania susednej parcely reg. „C“ KN č. 5299/6. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 176/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spol. HAKER, spol. s r. o., Párovská 44, Nitra 949 01, IČO: 

31 415 971 o možnosť hradiť kúpnu cenu za odpredaj nehnuteľností bývalého OSP formou dvoch 

splátok, a to tak, že 50% kúpnej ceny uhradí pri podpise kúpnej zmluvy a zvyšných 50% do jedného 

roka od podpisu kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 176/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 176/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť hradenie kúpnej 

ceny formou splátok, a to tak, že 50% kúpnej ceny uhradí pri podpise kúpnej zmluvy a 

zvyšných 50% do jedného roka od podpisu kúpnej zmluvy pre spoločnosť HAKER, spol. s r. o., 

Párovská 44, Nitra 949 01, IČO: 31 415 971 s podmienkou, že kúpna zmluva bude platne 

uzatvorená do 15.12.2021. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 177/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti ENTO, spol. s r. o., Jesenského 6, 040 11 Košice, 

ktorá zastupuje spoločnosť LIVING PARK, a. s., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 947 888 

ako investora stavby “Promenada Living Park“, situovanej na ul. Napervillská v Nitre, o výpožičku 

častí pozemkov reg. „C“ KN č. 4453/12 a č. 1390/27 vo vlastníctve mesta Nitra v kat. úz. Zobor a 

Chrenová, za účelom realizácie úpravy podchodu pod Zoborským mostom, a to rozšírením podchodu 

a úpravu sklonu rampy z dôvodu bezpečnosti chodcov a cyklistov. 

Uznesenie č. 177/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 177/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť nájom častí 

pozemkov reg. „C“ KN č. 4453/12 a č. 1390/27 vo vlastníctve mesta Nitra v kat. úz. Zobor a 

Chrenová, za účelom realizácie úpravy podchodu pod Zoborským mostom, a to rozšírením 

podchodu a úpravu sklonu rampy z dôvodu bezpečnosti chodcov a cyklistov na dobu neurčitú 

za nájomné vo výške 1,-€ pre spol. LIVING PARK, a. s., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava, IČO: 

35 947 888. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1   

 

Materiál č. 178/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spol. BHR medical, s.r.o., DIAMOND Hrabina, s.r.o. a 

EMPIRE Hrabina, s.r.o. o uzatvorenie zmluvy o výpožičke na prenájom pozemkov pod mobilnými 

odbernými miestami v troch lokalitách k.ú. Nitra a k.ú. Mlynárce. 

Uznesenie č. 178/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 178/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť nájom 

predmetných častí pozemkov za účelom zriadenia MOM za cenu 82,18€/m2/rok pre k.ú. Nitra, 

pre k.ú. Mlynárce za cenu 58,24€/m2/rok, ako dvojnásobok cenníkovej ceny zohľadňujúc, že 

pre urýchlenie získania právneho vzťahu k pozemkom budú do doby uzatvorenia nájomných 

zmlúv uzatvorené zmluvy o výpožičke spolu so zmluvami o budúcich nájomných zmluvách pre 

uvedené spoločnosti. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 
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Materiál č. 179/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spol. PartnerLand a.s., Borová 2848/24, 94901 Nitra, IČO: 

44 243 537, v zastúpení Ján Lipovský – predseda predstavenstva o prenájom pozemkov v k.ú. D. Krškany 

parc. „C“ KN č. 1336/2 a č. 1336/1 vo vlastníctve Dolnomestského komposesorátu, p.s., za účelom 

rekultivácie predmetných pozemkov a vysadenia čučoriedkového sadu. 

Uznesenie č. 179/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 179/2021 neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom 
pozemkov v k. ú. D. Krškany parc. „C“ KN č. 1336/2 a č. 1336/1 vo vlastníctve Dolnomestského 

komposesorátu, p.s. pre spoločnosť PartnerLand a.s., Borová 2848/24, 94901 Nitra, IČO: 44 

243 537, v zastúpení Ján Lipovský – predseda predstavenstva. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 180/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spol. LESDVOR, o.z., Borová 2848/24, 94901 Nitra, IČO: 

53 334 426, v zastúpení Ján Lipovský o prenájom pozemkov vo vlastníctve DKMN, p. s. v rámci 

Dvorčianskeho lesa, a to: 

• časť o výmere 140m2 z parc. reg. „C“ KN č. 2340 bez založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú 

podstatu tvorí parc. reg. „E“ KN č. 1-4949 – lesný pozemok o výmere 105777m2 na LV č. 1393 ako 

prístupovú cestu k pozemku parc. č. 2341 vo vlastníctve LESDVOR, o.z., 

• časť o výmere 5,3 ha z parc. reg. „C“ KN č. 2340 bez založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú 

podstatu tvoria parc. reg. „E“ KN č. 1-4949 – lesný pozemok o výmere 105777m2, parc. reg. „E“ KN č. 

1-4957/7 – lesný pozemok o výmere 211m2 a parc. reg. „E“ KN č. 1-4955/1 – lesný pozemok o výmere 

12430m2 na LV č. 1393 na rekreačné účely. 

Uznesenie č. 180/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál a 

uznesením č. 180/2021 neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom pozemkov 

vo vlastníctve DKMN, p. s. v rámci Dvorčianskeho lesa, a to: 

• časť o výmere 140m2 z parc. reg. „C“ KN č. 2340 bez založeného listu vlastníctva, ktorého 

majetkovú podstatu tvorí parc. reg. „E“ KN č. 1-4949 – lesný pozemok o výmere 105777m2 na 

LV č. 1393 ako prístupovú cestu k pozemku parc. č. 2341 vo vlastníctve LESDVOR, o.z., 

• časť o výmere 5,3 ha z parc. reg. „C“ KN č. 2340 bez založeného listu vlastníctva, ktorého 

majetkovú podstatu tvoria parc. reg. „E“ KN č. 1-4949 – lesný pozemok o výmere 105777m2, 

parc. reg. „E“ KN č. 1-4957/7 – lesný pozemok o výmere 211m2 a parc. reg. „E“ KN č. 1-4955/1 – 

lesný pozemok o výmere 12430m2 na LV č. 1393 na rekreačné účely 

pre spol. LESDVOR, o.z., Borová 2848/24, 94901 Nitra, IČO: 53 334 426, v zastúpení Ján Lipovský. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 181/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Jána L. o prenájom pozemkov evidovaných na LV č. 8056 v 

k. ú. Párovské Háje, obec Nitra, okres Nitra (Svinská dolina) vo vlastníctve DKMN, p. s.: 

- parc. reg. „E“ KN č. 3973 – záhrada o výmere 2593m2,  

- parc. reg. „E“ KN č. 3974 – záhrada o výmere  655m2 

- parc. reg. „E“ KN č. 3975 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1421 m2,  

a stavby horárne, ktorá nie je evidovaná na liste vlastníctva a ktorej pred niekoľkými rokmi zhorela 

strecha a od tej doby chátra za účelom rekonštrukcie a následného bývania pre svojho syna a jeho 

pani matku. 
Uznesenie č. 181/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál a 

uznesením č. 181/2021 neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom pozemkov 
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evidovaných na LV č. 8056 v k. ú. Párovské Háje, obec Nitra, okres Nitra (Svinská dolina) vo 

vlastníctve DKMN, p. s.: 

- parc. reg. „E“ KN č. 3973 – záhrada o výmere 2593m2,  

- parc. reg. „E“ KN č. 3974 – záhrada o výmere  655m2 

- parc. reg. „E“ KN č. 3975 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1421 m2,  

a stavby horárne pre Jána L. . 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

Materiál č. 182/2021 

odboru majetku o vyjadrenie k prenájmu mestských drevených stánkov a vybraných častí pozemku 

vo vlastníctve Mesta Nitra počas konania Vianočných trhov 2021. 
Uznesenie č. 182/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 prerokovala predmetný materiál a 

uznesením č. 182/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  schváliť prenájom mestských 

drevených stánkov a vybraných častí pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra počas konania 

Vianočných trhov 2021 pričom odporúča vyzvať Múzeum medoviny, TOMKA s.r.o., Farská 28, 

949 01 Nitra, IČO: 47 476 656 na platbu nájmu vo výške minimálneho plnenia v rámci 

kategórie malý stánok. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2, nehlasoval – 0 

 

K bodu 2 

 

1. Ing. Horváth  
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.10.2021 odporúča preveriť možnosť odpredaja 

pozemkov v okolí pozemku parcely C KN č. 3530/5 – ostatné plochy o výmere 11933m2 v kat. 

území Nitra, zapísanej v LV č. 3681, a to: parc. č. 4101, 4098, 4095, 4092, 4089, 4087, 4083, 

4064/1 a 3530/5 a možnosti ich ďalšieho využitia, pripojenia na IS, a dopravného napojenia a po 

vyjadrení odborných útvarov Mesta Nitra predložiť materiál opätovne do komisie majetku. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 0 

 

 

 
 

 

 

              Mgr. Ján Greššo 

                  predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  

                    pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 


