
Stanoviská Komisie MZ pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť k materiálom predkladaným MZ v Nitre 

na zasadnutie konané dňa 23.03.2023 

 

 
Materiál č. 88/2023 

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena 
pozemku v k. ú. Chrenová – Jozef Baláži) 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 08.02.2023 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 35/2023 odporúča neschváliť zámer zámeny pozemkov v k. 

ú. Chrenová na LV č. 2883, a to: reg. „C“ KN parc. č. 1334/5 – ostatná plocha o výmere 1104 

m2, reg. „C“ KN parc. č. 1334/40 – ostatná plocha o výmere 532 m2 a reg. „C“ KN parc. č. 

1364/15 – ostatná plocha o výmere 89 m2 vo vlastníctve Jozefa B. za časť pozemku reg. „C“ 

KN parc. č. 7220/1 – orná pôda o výmere 24862 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve 

Mesta Nitra. Komisia zároveň odporúča upozorniť žiadateľa na povinnosť strpieť vecné 

bremeno v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 

usporiadaní pozemkov, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 
Materiál č. 87/2023 

Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk 
a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre  v znení dodatku 
č. 1, 2, 3, 4 a 5 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 08.03.2023 prerokovala 

predmetný materiál a uznesením č. 75/2023 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť dodatok č. 6 iba v rozsahu bodov č. 6, 11 a 22 podľa predloženého návrhu. Komisia 

zároveň odporúča zvolať pracovné stretnutie so zástupcami predajcov z trhoviska na Mestskej 

tržnici v Nitre za účasti členov komisie: p. Kršiak, p. Víteková, p. Horváth, p. Obertáš, p. 

Oremus, p. Filip a pracovníkov Odboru majetku a Odboru projektového a strategického 

plánovania vo veci prerokovania navrhnutých ustanovení v bodoch 10, 17 a 18 v predloženom 

návrhu dodatku č. 6. 

 
  


