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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 21.09.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, komisia bola uznášaniaschopná. 

 

P r o g r a m:  

1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta Nitra 

2. Rôzne 

 

K bodu 1  

 

Materiál č. 158/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k Informatívnej správe o výmene autobusových prístreškov v zmysle 

Zmluvy o nájme a spolupráci č. j. 2306/2021 zo dňa 20.12.2021 uzatvorenej medzi Mestom Nitra, 

ako prenajímateľom a spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 

35 808 683.  

Uznesenie č. 158/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 158/2022 berie na vedomie Informatívnu správu o výmene autobusových 

prístreškov v zmysle Zmluvy o nájme a spolupráci č. j. 2306/2021 zo dňa 20.12.2021 uzatvorenej 

medzi Mestom Nitra a spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o.      

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

 

Materiál č. 163/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k Informatívnej správe k bytovému domu na Dvorčianskej ul. č. 63 v 

Nitre.  

Uznesenie č. 163/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 163/2022 berie na vedomie predloženú Informatívnu správu k bytovému domu 

na Dvorčianskej ul. č. 63 v Nitre a zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 

alternatívu č. 1 podľa predloženého materiálu s tým, že po schválení zámeru odpredaja budú 

s kupujúcimi uzatvorené zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách s podmienkou úhrady kaucie 

vo výške 10  z kúpnej ceny.  

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

 

Materiál č. 164/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k doplatku finančného vyrovnania formou splátky za zámenu pozemkov 

v k. ú. Nitra medzi Mestom Nitra a Ivanom T. a manž. Danicou. 

Uznesenie č. 164/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 164/2022 odporúča úhradu finančného doplatku za zámenu pozemkov v k. ú. 

Nitra v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení 

neskorších dodatkov, t. j. 50% finančného doplatku sú manželia T. povinní uhradiť pri podpise 

zámennej zmluvy a 50% finančného doplatku sú povinní uhradiť do jedného roka od podpisu 

zámennej zmluvy.  

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 1 
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Materiál č. 165/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti Salep s.r.o., Slávičie chodníky 31, 949 01 Nitra, 

IČO: 51 200 503 o zmenu výmery prenajatej časti pozemku pod predajným stánkom na Mostnej ulici 

z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 222/1 – ostatná plocha o výmere 16874 m2 na LV č. 3681 v k. ú. 

Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra z pôvodnej výmery 18 m2 na novú výmeru 25 m2.  

Uznesenie č. 165/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 165/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu výmery 

prenajatej časti pozemku pod predajným stánkom, t. j. schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa prenájom časti o výmere 25 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 222/1 – ostatná plocha 

o výmere 16874 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra pre spoločnosť Salep 

s.r.o., Slávičie chodníky 31, 949 01 Nitra, IČO: 51 200 503.  

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

 

Materiál č. 166/2022 

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

obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom gastrostánku v areáli Letného kúpaliska v Nitre“.  

Uznesenie č. 166/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 166/2022 vracia materiál predkladateľovi na dopracovanie z dôvodu 

aktualizovania a následné predloženie komisii na zasadnutí začiatkom roka 2023, t. j. pred 

začiatkom letnej sezóny.   

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

 

Materiál č. 169/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Ing. Miroslava J. o odpredaj alebo zámenu časti o výmere cca 

120 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 141/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4119 m2 

v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra za pozemky vo vlastníctve žiadateľa, a to: reg. 

„C“ KN parc. č. 141/22 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2 a reg. „C“ KN parc. č. 141/39 

– ostatné plochy o výmere 81 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 5186.  

Uznesenie č. 169/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 169/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť odpredaj, resp. 

zámenu časti o výmere cca 120 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 141/25 – zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 4119 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra za pozemky 

vo vlastníctve Ing. Miroslava J., a to: reg. „C“ KN parc. č. 141/22 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 84 m2 a reg. „C“ KN parc. č. 141/39 – ostatné plochy o výmere 81 m2 v k. ú. Nitra na 

LV č. 5186.  

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

 

Materiál č. 170/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k zámeru odpredaja pozemku reg. „C“ KN parc. č. 462/75 – ostatná 

plocha o výmere 10561 m2 v k. ú. Mlynárce na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitra formou 

obchodnej verejnej súťaže.   

Uznesenie č. 170/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 170/2022 odporúča postupovať v zmysle stanoviska Komisie pre územné 

plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť zo dňa 06.09.2022, t. j. 



3 

spracovať ÚHA overovaciu štúdiu na využiteľnosť pozemku vrátane doplnenia občianskej 

vybavenosti a až následne zvoliť ďalší postup.  

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

 

Materiál č. 171/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Mgr. Tímey E. o zníženie výšky nájomného za prenájom 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2135/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2 v k. ú. Nitra na 

LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra.  

Uznesenie č. 171/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 171/2022 trvá na pôvodnej výške nájomného za prenájom pozemku reg. „C“ KN 

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

vlastníctve Mesta Nitra, t. j. 44,16 €/m2/rok.  

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

 

Materiál č. 172/2022 

odboru majetku o opätovné vyjadrenie k žiadosti Evy K. o odkúpenie časti pozemku podľa 

predbežného geometrického plánu o výmere 139 m2 z parc. reg. „C“ KN č. 4848/3 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 455 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitra.   

Uznesenie č. 172/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 172/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť zámer 

odpredaja časti pozemku podľa predbežného geometrického plánu o výmere 139 m2 z parc. reg. 

„C“ KN č. 4848/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 455 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 1699 vo 

vlastníctve Mesta Nitra pre Evu K. 

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

 

Materiál č. 173/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti občianskeho združenia Tenisový klub TCN Nitra, Fraňa 

Mojtu 33, 949 01 Nitra, IČO: 34 000 313 o prenájom pozemkov (tenisový areál v rámci futbalového 

štadióna) na Jesenského ulici v Nitre v k. ú. Nitra na LV č. 7689 vo vlastníctve  spoločnosti 

Nitrianska investičná s.r.o., a to: reg. „C“ KN parc. č. 174/3 – ostatná plocha o výmere 824 m2, reg. 

„C“ KN parc. č. 174/5 – ostatná plocha o výmere 456 m2 a reg. „C“ KN parc. č. 175 – ostatná plocha 

o výmere 3045 m2 na dobu určitú 20 rokov za nájomné vo výške 0,36 €/m2/rok.  

Uznesenie č. 173/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 173/2022 odporúča prenájom pozemkov (tenisový areál v rámci futbalového 

štadióna) na Jesenského ulici v Nitre v k. ú. Nitra na LV č. 7689 vo vlastníctve  spoločnosti 

Nitrianska investičná s.r.o., a to: reg. „C“ KN parc. č. 174/3 – ostatná plocha o výmere 824 m2, 

reg. „C“ KN parc. č. 174/5 – ostatná plocha o výmere 456 m2 a reg. „C“ KN parc. č. 175 – 

ostatná plocha o výmere 3045 m2 na dobu určitú 20 rokov za nájomné vo výške 0,36 €/m2/rok 

pre občianske združenie Tenisový klub TCN Nitra, Fraňa Mojtu 33, 949 01 Nitra, IČO: 

34 000 313 za podmienky využívania predmetných pozemkov výlučne na športové účely, pričom 

nedodržanie tejto podmienky bude dôvodom vypovedania nájomnej zmluvy.   

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

 

Materiál č. 174/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti Building Service a.s., Miletičova 5B, 821 08 

Bratislava, IČO: 36 790 826 o prenájom časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 275/1 a parc. č. 275/2 
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v k. ú. Kynek na LV č. 7193 vo vlastníctve Mesta Nitra za účelom vybudovania stavebného objektu 

SO 02.01 Rozšírenie vozovky cesty III/1674 v pripojení OS v rámci stavby „Obytný súbor Slnečná 

pláň, Nitra“ a následný odpredaj po vybudovaní predmetného stavebného objektu.  

Uznesenie č. 174/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 174/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom časti 

pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 275/1 a parc. č. 275/2 v k. ú. Kynek na LV č. 7193 vo vlastníctve 

Mesta Nitra za účelom vybudovania stavebného objektu SO 02.01 Rozšírenie vozovky cesty 

III/1674 v pripojení OS v rámci stavby „Obytný súbor Slnečná pláň, Nitra“ pre spoločnosť 

Building Service a.s., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 36 790 826 na dobu určitú počas 

výstavby max. 2 roky odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia za nájomné vo výške 

6,19 €/m2/rok a následný odpredaj po kolaudácii predmetného stavebného objektu za kúpnu 

cenu zodpovedajúcu trhovej hodnote v čase odpredaja.     

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

 

Materiál č. 175/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Ota K., Martina S. a Ingrid S. o prehodnotenie výšky kúpnej 

ceny za odkúpenie pozemkov na ul. Janka Kráľa č. 102 a 104 v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Nitre č. 357/2022-MZ zo dňa 08.09.2022.  

Uznesenie č. 175/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 175/2022 nesúhlasí s prehodnotením výšky kúpnej ceny za odpredaj častí 

pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 466 – záhrada o výmere 755 m2, parc. č. 467 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1288 m2, parc. č. 468 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135 m2 

a parc. č. 469 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo 

vlastníctve Mesta Nitra pre Ota K., Martina S. a Ingrid S. Komisia odporúča písomne 

informovať kupujúcich o dôvodoch nesúhlasu so znížením kúpnej ceny a zároveň komisia 

odporúča možnosť úhrady kúpnej ceny formou splátkového kalendára v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov. 

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

 

Materiál č. 176/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k dočasnému zníženiu nájomného pre Františka Šranka F. A M., 

Štefánikova 50, 949 01 Nitra, IČO: 22 817 972 za prenájom nebytového priestoru č. 301 na Mestskej 

tržnici v Nitre.  

Uznesenie č. 176/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 139/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť dočasné zníženie 

nájomného pre Františka Šranka F. A M., Štefánikova 50, 949 01 Nitra, IČO: 22 817 972 za 

prenájom nebytového priestoru č. 301 na Mestskej tržnici v Nitre tak, že na obdobie 6 mesiacov 

bude mesačné nájomné znížené o 250,- €.    

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

 

Materiál č. 177/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Renáty Tajnaiovej CHOVPRODUKT, Dunajského 27, 951 41 

Lužianky, IČO: 43 299 610 o zmenu nájomcu nebytového priestoru č. 370 na Mestskej tržnici 

v Nitre.   
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Uznesenie č. 177/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 177/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu nájomcu 

nebytového priestoru č. 370 na Mestskej tržnici v Nitre z Renáty Tajnaiovej CHOVPRODUKT, 

Dunajského 27, 951 41 Lužianky, IČO: 43 299 610 na Filipa Tajnaia, Dunajského 27, 951 41 

Lužianky, IČO: 44 283 385.  

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

 

Materiál č. 178/2022 

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

Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604 o prenájom 6 plynových kotolní vrátane zdrojov tepla 

a v každej kotolni a 2 hlavných uzáverov plynu o celkovej výmere 171 m2 a obslužnej plochy 

o výmere 81 m2 v kamennej budove a budove Obchodného centra na Mestskej tržnici v Nitre.   

Uznesenie č. 178/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 178/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa prenájom 6 plynových kotolní vrátane zdrojov tepla a v každej kotolni a 2 

hlavných uzáverov plynu o celkovej výmere 171 m2 a obslužnej plochy o výmere 81 m2 

v kamennej budove a budove Obchodného centra na Mestskej tržnici v Nitre pre spoločnosť 

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604 na 

dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2023 za nájomné vo výške 17,66 €/m2/rok. 

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

 

Materiál č. 179/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Mikuláša K. a Ing. Zity K. o zmenu spolunájomcov 

v nájomnej zmluve č. 12/95 SMM, č. j. 83/95/SMM zo dňa 01.04.1995 v znení dodatku č. 1, 

predmetom ktorej je prenájom časti o výmere 321 m2 z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1799 na LV 

č. 4912 v k. ú. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra.  

Uznesenie č. 179/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 179/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu 

spolunájomcov v nájomnej zmluve č. 12/95 SMM, č. j. 83/95/SMM zo dňa 01.04.1995 v znení 

dodatku č. 1, t. j. schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti o výmere 321 m2 

z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1799 na LV č. 4912 v k. ú. Zobor pre Mikuláša K. a Ing. Zitu 

K., Františka M. a Vladimíra K. za nájomné vo výške 6,19 €/m2/rok, pričom komisia zároveň 

odporúča ponúknuť nájomcom predmetný pozemok na odkúpenie za kúpnu cenu vo výške 

100,- €/m2 + DPH. 

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

 

Materiál č. 180/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k žiadosti Mariany B. o zámenu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1625/1 – 

vinica o výmere 96 m2 na LV  č. 3216 v k. ú. Zobor vo vlastníctve žiadateľky za časť o výmere cca 

72 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1628/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 305 m2 na 

LV č. 3079 v k. ú. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra.  

Uznesenie č. 180/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 180/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa zámenu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1625/1 – vinica o výmere 96 m2 na 
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LV  č. 3216 v k. ú. Zobor vo vlastníctve Mariany B. za časť o výmere cca 72 m2 z pozemku reg. 

„C“ KN parc. č. 1628/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 305 m2 na LV č. 3079 v k. ú. 

Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra bez následného finančného vyrovnania. 

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

 

Materiál č. 181/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k odkúpeniu častí pozemkov od Slovenského pozemkového fondu 

nachádzajúcich sa pod stavebným objektom „SO 05-Úprava cesty I/64“ vybudovaným v rámci stavby 

„Výrobná hala a sídlo spoločnosti Muehlbauer Technologies, s.r.o. v Nitre“, a to: diel č. 1 o výmere 

13 m2 z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 5047/1 na LV č. 2012, diel č. 4 o výmere 9 m2 z pozemku reg. 

„E“ KN parc. č. 5048/3 na LV č. 2016 a diel č. 5 o výmere 10 m2 z pozemku reg. „E“ KN parc. 

č. 5048/4 na LV č. 2017 v k. ú. Dolné Krškany odčlenené geometrickým plánom č. 270/2019.   

Uznesenie č. 181/2022  

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 181/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odkúpenie častí 

pozemkov odčlenených geometrickým plánom č. 270/2019, a to: diel č. 1 o výmere 13 m2 z 

pozemku reg. „E“ KN parc. č. 5047/1 na LV č. 2012, diel č. 4 o výmere 9 m2 z pozemku reg. „E“ 

KN parc. č. 5048/3 na LV č. 2016 a diel č. 5 o výmere 10 m2 z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 

5048/4 na LV č. 2017 v k. ú. Dolné Krškany od Slovenského pozemkového fondu za kúpnu cenu 

vo výške 80,82 €/m2. 

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

 

Materiál č. 182/2022 

odboru majetku o vyjadrenie k prenájmu drevených stánkov a častí pozemku reg. „C“ KN parc. č. 

1578/1 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra počas konania Nitrianskych vianočných 

trhov 2022 (materiál č. 1363/2022). 

Uznesenie č. 182/2022 

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

činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 182/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa prenájom drevených stánkov a častí pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1578/1 

na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra počas konania Nitrianskych vianočných 

trhov 2022 žiadateľom, ktorí boli vybraní Komisiou zodpovednou za výber prevádzkovateľov 

predajných stánkov s občerstvením, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi na zasadnutí 

dňa 20.09.2022 (materiál č. 1363/2022). 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2, nehlasoval – 1 

 

K bodu 2 - 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 04.10.2022 


