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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 07.04.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, komisia bola uznášaniaschopná. 

 

 

Program:     

1. Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2020 

2. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 

3. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 

činnosti 

4. Rôzne 

 

 

Rokovanie viedol predseda komisie Mgr. Ján Greššo. 

 

K bodu 1  

 

Materiál č. 1/2021- OEaR 

Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2020. 

Uznesenie č. 1/2021 - OEaR 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na zasadnutí konanom dňa 07.04.2021 prerokovala predmetný 

materiál a uznesením č. 1/2021-OEaR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 

Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2020 podľa predloženého materiálu. 

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

 

K bodu 2 

 

Materiál č. 2/2021-OEaR 

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021. 

Uznesenie č. 2/2021-OEaR 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na zasadnutí konanom dňa 17.03.2021 prerokovala predmetný 

materiál a uznesením č.  2/2021-OEaR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 podľa predloženého 

materiálu.  

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 1 

 

K bodu 3 

 

Materiál č. 53/2021 

Nájomná zmluva – multifunkčná hala - Nitrianskou investičnou, s.r.o. a BOX Club Stavbár Nitra, 

o.z. 

Uznesenie č. 53/2021 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na zasadnutí konanom dňa 17.03.2021 prerokovala predmetný 

materiál a uznesením č. 53/2021 odporúča primátorovi Mesta Nitra postupovať v zmysle 
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§22a písm. h) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nitra a po schválení prenájmu vo 

valnom zhromaždení spol. Nitrianska investičná, s.r.o. odporúča pristúpiť k uzatvoreniu 

nájomnej zmluvy na dobu určitú 30 rokov, za nájomné vo výške 0,35€/m2/rok pre nájomcu 

Box Club Stavbár Nitra, o.z. a zároveň žiada návrh tejto zmluvy pred podpisom opätovne 

predložiť na pripomienkovanie do komisie. 

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

 

 

 

 

          Mgr. Ján Greššo 

                  predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  

                    pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 
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