
1 

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 11.05.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, komisia bola uznášaniaschopná. 

 

P r o g r a m:  

1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. štvrťrok 2022 

2. Informatívna správa o aktuálnych cenách energií vysúťažených v pôsobnosti Mesta 

Nitra 

3. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta Nitra  

4. Rôzne 

 

K bodu 1  

 

Materiál č. 5/2022-OEaR 

odboru ekonomiky a rozpočtu o vyjadrenie k Vyhodnoteniu plnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. 

štvrťrok 2022 

Uznesenie č. 5/2022-OEaR 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 5/2022-OEaR berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia 

rozpočtu Mesta Nitry za I. štvrťrok 2022.  

Komisia zároveň odporúča: 

1. prednostovi MsÚ v Nitre rokovať s vedúcimi jednotlivých odborov vo veci možnosti 

viazania bežných výdavkov,  

2. odboru majetku MsÚ v Nitre preveriť možnosť úpravy sadzby za služby poskytované 

s nájmom pre nájomcov na Mestskej tržnici v Nitre a návrh riešenia predložiť na 

zasadnutie komisie. 

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

 

K bodu 2  

 

Materiál č. 6/2022-OEaR 

odboru ekonomiky a rozpočtu o vyjadrenie k Informatívnej správe o aktuálnych cenách energií 

vysúťažených v pôsobnosti Mesta Nitra 

Uznesenie č. 6/2022-OEaR 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 6/2022-OEaR berie na vedomie Informatívnu správu 

o aktuálnych cenách energií vysúťažených v pôsobnosti Mesta Nitra.  

Komisia zároveň odporúča: 

1. prednostovi MsÚ v Nitre vypracovať analýzu aktuálnych možností úspory energií 

vrátane identifikácie zariadení schopných generovať úsporu (rovnako to platí pre 

mestské organizácie),  

2. prednostovi MsÚ v Nitre zabezpečiť vypracovanie správy o možnej implementácii 

úsporných projektov na zníženie spotreby elektrickej energie v budúcnosti. 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 
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K bodu 3  

 

Materiál č. 83/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Jána M. a manž. Zdenky M. o odkúpenie časti o výmere 

5 m2 z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 299/2 – ostatná plocha o výmere 12092 m2 na LV č. 1699 

v k. ú. Dražovce vo vlastníctve Mesta Nitra. 

Uznesenie č. 83/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 83/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj časti o výmere 5 m2 z pozemku reg. 

„E“ KN parc. č. 299/2 – ostatná plocha o výmere 12092 m2 na LV č. 1699 v k. ú. Dražovce 

pre Jána M. a manž. Zdenku M. za kúpnu cenu vo výške 70,- €/m2 + DPH. 

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

 

Materiál č. 84/2022 

Službytu Nitra, s.r.o. o vyjadrenie k žiadosti Občianskeho združenia „Pre Dražovce“, Kultúrna 2, 

949 01 Nitra, IČO: 36 105 520 o zmenu doby nájmu v nájomnej zmluve č. 526 13/002/2018, 

predmetom ktorej je prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1497/13 a stavba súp. č. 126 na 

pozemku parc. č. 1497/13 v k. ú. Dražovce na LV č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitra, z pôvodnej 

neurčitej doby nájmu na dobu určitú do 31.12.2037 z dôvodu získania finančných prostriedkov v 

rámci grantových projektov.  

Uznesenie č. 84/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 84/2022 žiada predložiť informáciu o plánovaných 

konkrétnych investičných zámeroch na získanie financií z grantových projektov a následne 

opätovne predložiť na vyjadrenie komisii.  

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

 

Materiál č. 85/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti JUDr. Ing. Michala J. a Dr. Ing. Artema F. o odkúpenie 

novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2410/12 – ostatná plocha o výmere 267 m2  

odčleneného GP č. 28/2021, úradne overeným dňa 27.12.2021 pod č. G1-2841/2021, od pozemku 

reg. „C“ KN parc. č. 2410/8 – ostatná plocha o výmere745 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo 

vlastníctve Mesta Nitra za účelom realizácie stavby „POLYNITRA – polyfunkčný objekt“.  

Uznesenie č. 85/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 85/2022 odporúča neschváliť zámer odpredaja 

novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2410/12 – ostatná plocha o výmere 267 m2  

odčleneného GP č. 28/2021 od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2410/8 – ostatná plocha 

o výmere745 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra pre JUDr. Ing. 

Michala J. a Dr. Ing. Artema F.  

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

 

Materiál č. 86/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k návrhu súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu 

do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1167 – orná pôda 

o výmere 8245 m2 v k. ú. Horné Krškany“. 
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Uznesenie č. 86/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 86/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: „Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1167 – orná pôda o výmere 8245 m2 v k. 

ú. Horné Krškany“, pričom komisia odporúča v bode 6.1 podmienok upraviť navrhnutú 

výšku vinkulácie z pôvodnej sumy 205.000,- € na sumu 100.000,- €. Komisia zároveň žiada 

preveriť povinnosť registrácie navrhovateľa – fyzickej osoby v Registri partnerov 

verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

podľa bodu 2. podmienok. 

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

 

Materiál č. 87/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Dolnomestského komposesorátu, pozemkového 

spoločenstva, Štúrova 14, 949 01 Nitra, IČO: 31 872 255, ako prenajímateľa, o uzatvorenie 

dodatku k nájomnej zmluve č. j. 342/08/OM zo dňa 14.03.2008, predmetom ktorého by bolo 

zvýšenie výšky nájomného za prenájom pozemku reg. „E“ KN parc. č. 3961/2 – lesný pozemok 

o výmere 12932 m2 na LV č. 8056 v k. ú. Párovské Háje, ktorý má Mesto Nitra v prenájme pre 

účely jestvujúceho Cabajského cintorína.  

Uznesenie č. 87/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 87/2022 odporúča zvýšenie výšky nájomného za 

prenájom pozemku reg. „E“ KN parc. č. 3961/2 – lesný pozemok o výmere 12932 m2 na LV 

č. 8056 v k. ú. Párovské Háje z pôvodnej výšky nájomného 0,10 €/m2/rok na výšku 

0,20 €/m2/rok. 

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

 

Materiál č. 88/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Tímey C. o odkúpenie pozemku reg. „C“ KN parc. 

č. 2135/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo 

vlastníctve Mesta Nitra. 

Uznesenie č. 88/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 88/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

neschváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer odpredaja pozemku reg. „C“ KN 

parc. č. 2135/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo 

vlastníctve Mesta Nitra pre Tímeu C., ale komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom predmetného pozemku pre 

Tímeu C. za nájomné vo výške 44,16 €/m2/rok vrátane úhrady bezdôvodného obohatenia za 

obdobie spätne 2 roky vo výške nájomného.  

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

 

Materiál č. 89/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Kataríny Ž. o odkúpenie časti o výmere cca 34 m2 z 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 7817/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 444 m2 na LV 

č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra za účelom umiestnenia novej trafostanice TS 

0051-N v rámci stavby: „Areál CENTRAL PARK“. 
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Uznesenie č. 89/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 89/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj časti o výmere cca 34 m2 z pozemku 

reg. „C“ KN parc. č. 7817/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 444 m2 na LV č. 3681 

v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra pre Katarínu Ž. za kúpnu cenu vo výške 120,- €/m2 

+ DPH. Komisia zároveň žiada preveriť možnosť odpredaja zvyšnej časti pozemku parc. 

č. 7817/1 pre Ing. Viliama M. 

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

 

Materiál č. 90/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k odkúpeniu novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 

4770/13 – vodná plocha o výmere 92 m2 a parc. č. 4470 – vodná plocha o výmere 51 m2 

odčlenených GP č. 54/2021 zo dňa 30.03.2021 od pozemkov reg. „E“ KN parc. č. 3229/1 

a parc. č. 3230/103 v k. ú. Zobor do vlastníctva Mesta Nitra od Slovenského pozemkového 

fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 za účelom majetkovoprávneho 

usporiadania pozemkov pod stavbou „Cyklotrasa Nitra – Dražovce“. 

Uznesenie č. 90/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 90/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť odkúpenie novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4770/13 – vodná 

plocha o výmere 92 m2 a parc. č. 4470 – vodná plocha o výmere 51 m2 odčlenených GP č. 

54/2021 zo dňa 30.03.2021 od pozemkov reg. „E“ KN parc. č. 3229/1 a parc. č. 3230/103 

v k. ú. Zobor do vlastníctva Mesta Nitra od Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 

817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 za kúpnu cenu vo výške 49,98 €/m2.  

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

 

Materiál č. 91/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Mgr. Soni K. o odkúpenie časti o výmere 26 m2 z 

pozemku reg. „E“ KN parc. č. 4577/1 – orná pôda o výmere 6829 m2 na LV č. 6879 v k. ú. Nitra 

vo vlastníctve Mesta Nitra. 

Uznesenie č. 91/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 91/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

neschváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer odpredaja časti o výmere 26 m2 z 

pozemku reg. „E“ KN parc. č. 4577/1 – orná pôda o výmere 6829 m2 na LV č. 6879 v k. ú. 

Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra pre Mgr. Soňu K. Komisia zároveň odporúča upozorniť 

žiadateľku na povinnosť strpieť vecné bremeno v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. 

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

 

Materiál č. 92/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Ing. Mariána M. a manž. Márie o odkúpenie časti 

o výmere cca 43 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 5584/1 – ostatná plocha o výmere 459 m2 na 

LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra. 

Uznesenie č. 92/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 
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predmetný materiál a uznesením č. 92/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaja časti o výmere cca 43 m2 z 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 5584/1 – ostatná plocha o výmere 459 m2 na LV č. 3681 

v k. ú. Nitra pre Ing. Mariána M. a manž. Máriu za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom. Komisia zároveň odporúča osloviť vlastníkov susedných pozemkov vo veci 

odkúpenia zvyšnej časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 5581/4 podľa stavu reálneho 

užívania. 

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

 

Materiál č. 93/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Heleny T. o odkúpenie pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 

490/1 – záhrada o výmere 202 m2 a parc. č. 490/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

122 m2 na LV č. 7185 v k. ú. Horné Krškany vo vlastníctve Mesta Nitra za účelom zabezpečenia 

prístupu k vlastnej nehnuteľnosti a majetkovoprávneho usporiadania dlhodobo užívaného 

pozemku. 

Uznesenie č. 93/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 93/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. 

č. 490/1 – záhrada o výmere 202 m2 a časti o výmere cca 66 m2 (pod miestnou 

komunikáciou) z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 490/2 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 122 m2 na LV č. 7185 v k. ú. Horné Krškany vo vlastníctve Mesta Nitra pre 

Helenu T. za kúpnu cenu vo výške 35,- €/m2 + DPH.  

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

 

Materiál č. 94/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti n. o. BUDÚCNOSŤ, Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 

Nitra, IČO: 42 052 581 o predĺženie doby nájmu v nájomnej zmluve č. 525 34/111/2008, 

predmetom ktorej je prenájom stavby súp. č. 159 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1862 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 404 m2 a pozemky reg. „C“ KN parc. č. 1862 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 404 m2 a parc. č. 1863 – záhrada o výmere 125 m2 v k. ú. Nitra na 

LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra a zriadenie predkupného práva na predmetné 

nehnuteľnosti v prospech n. o. BUDÚCNOSŤ.  

Uznesenie č. 94/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 94/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom stavby súp. č. 159 na pozemku reg. 

„C“ KN parc. č. 1862 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 404 m2 a pozemky reg. „C“ 

KN parc. č. 1862 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 404 m2 a parc. č. 1863 – záhrada 

o výmere 125 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra pre n. o. 

BUDÚCNOSŤ, Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra, IČO: 42 052 581 na dobu určitú do 

31.12.2037 za podmienky predloženia rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov 

z nórskeho finančného mechanizmu. Komisia neodporúča zriadenie predkupného práva na 

predmetné nehnuteľnosti.  

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 1 
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Materiál č. 95/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti MUDr. Zuzany K. o prehodnotenie výšky kúpnej ceny za 

odkúpenie pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3543 – ostatná plocha o výmere 105 m2 na LV č. 3079 

v k. ú. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra. 

Uznesenie č. 95/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 95/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3543 

– ostatná plocha o výmere 105 m2 na LV č. 3079 v k. ú. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra 

pre MUDr. Zuzanu K. za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2 + DPH za podmienky vydania 

bezdôvodného obohatenia zodpovedajúceho nájomnému vo výške 6,19 €/m2/rok za obdobie 

spätne 2 roky.  

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

 

Materiál č. 96/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k zmenu nájomcu nebytového priestoru č. 113 na Mestskej tržnici v 

Nitre z pôvodného nájomcu Emília Halvelandová HSH, Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie, 

IČO: 34 315 519 na nového nájomcu spoločnosť PurPur Slovenská republika, s.r.o., Majer 236, 

951 35 Veľké Zálužie, IČO: 54 345 332 z dôvodu predaja podniku a prechodu všetkých práv 

a povinností.  

Uznesenie č. 96/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 96/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť zmenu nájomcu nebytového priestoru č. 113 na Mestskej tržnici v Nitre na nového 

nájomcu: PurPur Slovenská republika, s.r.o., Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 

54 345 332 za rovnakých podmienok, aké mal predošlý nájomca. 

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

 

Materiál č. 97/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Františka Šranka F. A M., Štefánikova 50, 949 01 Nitra, 

IČO: 22 817 972, nájomcu nebytového priestoru č. 301 o výmere 171,90 m2 na Mestskej tržnici 

v Nitre, k návrhu finančného riešenia nájomného počas „pandemického obdobia“. 

Uznesenie č. 97/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 97/2022 odporúča uzatvorenie dohody o splátkach na 1 

rok na úhradu dlžnej sumy vo výške 17.908,90 € s nájomcom nebytového priestoru č. 301 

na Mestskej tržnici v Nitre – František Šranko F. A M., Štefánikova 50, 949 01 Nitra, IČO: 

22 817 972. Po podpise dohody o splátkach a úhrade 1. splátky žiada komisia opätovne 

predložiť na zasadnutie komisie žiadosť vo veci dočasného zníženia nájomného pre 

nájomcu obdobným spôsobom, aký bol realizovaný pri nájomcovi nebytového priestoru 

č. 202a na Mestskej tržnici v Nitre spoločnosti NITRAZDROJ, a.s. 

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

 

Materiál č. 98/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k ukončeniu platnosti nájomnej zmluvy č. j. 167/2018/OM zo dňa 

30.01.2018 uzatvorenej medzi Mestom Nitra, ako prenajímateľom, a Ľubomírom M., ako 

nájomcom. 
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Uznesenie č. 98/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 98/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť ukončenie nájomnej zmluvy č. j. 167/2018/OM zo dňa 30.01.2018 výpoveďou s 3-

mesačnou výpovednou lehotou. 

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

 

Materiál č. 99/2022  

odboru majetku o vyjadrenie k prenájmu nebytového priestoru č. 105 o výmere 35,50 m2 na 

Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre pre spoločnosť TD Transport s. r. o., Štefánikova 

tr. 80/74, 949 01 Nitra, IČO: 53 303 067, v zastúpení: Ing. Radim Novák, konateľ spoločnosti, za 

účelom prevádzkovania obchodného miesta pre zákazníkov MHD v Nitre.  

Uznesenie č. 99/2022  

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 11.05.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 99/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytového priestoru č. 105 o 

výmere 35,50 m2 na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre pre spoločnosť TD 

Transport s. r. o., Štefánikova tr. 80/74, 949 01 Nitra, IČO: 53 303 067, v zastúpení: Ing. 

Radim Novák, konateľ spoločnosti, na dobu neurčitú od 01.07.2022 za nájomné vo výške 

85,- €/m2/rok.  

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

 

 

K bodu 4  

Rôzne - žiadne  

 

 

 

 

 

             Mgr. Ján Greššo, v. r. 

                  predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  

                    pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Diana Lichardusová, sekretárka komisie 

V Nitre, dňa 16.05.2022 


