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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 

správu majetku a podnikateľskú činnosť konaného 08.02.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, komisia bola uznášaniaschopná. 

 

Program:     

 

1. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 – materiál č. 1098/2022 

2. Návrh na predloženie investičného zámeru obstarania stavby „BD Tehelná – 220 bytov 

bežného štandardu a technickej vybavenosti“ – materiál č. 1099/2022 

3. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov 

v kat. území Nitra – BD TEHELNÁ) – materiál č. 1097/2022 

 

K bodu 1  

 

Materiál č. 1/2022-OEaR 

odboru ekonomiky a rozpočtu o vyjadrenie k Návrhu na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta 

Nitry na rok 2022 – materiál č. 1098/2022 
Uznesenie č. 1/2022-OEaR 

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

činnosť na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 08.02.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 1/2022-OEaR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Návrh na 

rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022. 

Hlasovanie: za – 4, proti – 2, zdržal sa – 1, nehlasoval – 1 

 

K bodu 2 

 

Materiál č. 15/2022 

odboru projektového a strategického riadenia o vyjadrenie k Návrhu na predloženie investičného 

zámeru obstarania stavby „BD Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej vybavenosti“ 

– materiál č. 1099/2022 

Uznesenie č. 15/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 08.02.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 15/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť alternatívu č. 1 vrátane pozmeňujúceho návrhu predloženého na mimoriadnom 

zasadnutí komisie a komisia zároveň odporúča zmluvne obstarať odborne spôsobilú osobu 

so skúsenosťami s rozsiahlymi stavbami na vykonávanie externého stavebného dozoru 

v mene objednávateľa s dôrazom na dodržanie realizácie stavby podľa projektovej 

dokumentácie, dodržanie podmienok budúcej kúpnej zmluvy a podmienok Štátneho fondu 

rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

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

 

Materiál č. 16/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k Návrhu na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 

Nitra (prenájom pozemkov v kat. území Nitra – BD TEHELNÁ) – materiál č. 1097/2022 
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Uznesenie č. 16/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 

podnikateľskú činnosť na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 08.02.2022 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 16/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra  na výstavbu BD 

Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej vybavenosti podľa predloženého 

návrhu.  

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

 

 

 

 

 

 

             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 09.02.2022 


