
Z 18. zasadnutia zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 2. apríla 

2007 

 

 

32. bod – materiál č. 513 Návrh na zmenu uznesenia č. 402/2005 

 

predseda – predkladateľom materiálu je p. poslanec [Peter] Hudák. Spravodajca nie je, nakoľko 

materiál bol dodatočne zaradený. Nech sa páči p. poslanec Hudák v krátkosti uviesť tento 

materiál. 

 

Hudák – Vážený p. predseda, vážené poslankyne, poslanci predkladám taký zvláštny návrh. Ide 

o priamy predaj nehnuteľnosti vedený správou katastra Nové Zámky, ktorý je v majetku 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je to budova, ktorú užívala bývala elektrotechnická škola. Už 

5 rokov nespĺňa túto funkciu, je schátralá, bola opakovane ohodnotená. Terajšia kúpna cena je 

1.200 000,- Sk. Kupujúci je Ondrej Ondrušek, ktorý je vozíčkar. V živote nestál na nohách, je 

úspešný podnikateľ a zamestnáva i ďalších ľudí s ťažkým poškodením zdravia. Teraz je v 

časovej tiesni v súvislosti s kúpou tohto domu nakoľko, ho chce sfunkčniť v priebehu leta. 

Dávam to na zváženie v prípade ak máte nejaké dotazy. Sú tu aj iní z Nových Zámkov, čo ho 

dobre poznajú. 

 

predseda – otváram rozpravu. Prosím hláste sa do rozpravy, aby som mohol uzavrieť zoznam 

prihlásených. Do rozpravy je prihlásená p. podpredsedníčka Burdová a p. poslanec Forró. 

Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči p. podpredsedníčka. 

 

Burdová – ja by som sa chcela spýtať, či bol tento návrh predmetom rokovania niektorej z 

komisií, pretože nemáme k tomu materiálu nič viac. Či p. predseda finančnej komisii vie, že by 

sa o tomto materiáli rokovalo. 

 

predseda – môžete reagovať p. predseda Meňky? 

 

Meňky – tento materiál neprešiel finančnou komisiou. 

 

predseda – nech sa páči p. poslanec Forró. 

 

Forró – mám faktickú na p. poslanca Hudáka. Poznám túto situáciu a je to naozaj tak ako to 

predniesol. Ja podporujem túto myšlienku v tom znení ako je to predložené. Chcem sa spýtať p. 

Hatinu, či tu nechce dávať náhodou nejaký pozmeňujúci návrh. Je to tiež v Nových Zámkoch a 

týka sa to tej istej inštitúcie. 

 

predseda – to je druhé dejstvo toho príbehu. Nech sa páči p. poslanec Hudák. 

 

Hudák – toto už bolo vo finančnej komisii ešte na začiatku volebného obdobia. Len v tom čase 

sa nerokovalo kvôli tomu, že komisia bola zostavená z bývalých poslancov. Bolo to znovu 

ohodnotené, kúpna cena je tam stanovená. Ja viem, že by sa týmto obišla finančná komisia a aj 

rada. Ide o to, či by sme mohli zohľadniť jeho stav a časovú tieseň. Podal som to len kvôli tomu. 



predseda – ešte p. poslankyňa Bohátová, nech sa páči. 

 

Bohátová – Vážený p. predsedajúci, kolegyne, kolegovia ja by som sa chcela spýtať. Na 

predmetnú nehnuteľnosť sme mali mať podľa uznesenia do konca marca alebo apríla 

vypracovaný znalecký posudok. Pred tým tam bola suma nejaké 2 mil. a dalo sa to ohodnotiť. 

 

predseda – nech sa páči reakcia p. poslankyňa Ostrihoňová. 

 

Ostrihoňová – chcem sa spýtať, či sa jedná o cenu znaleckého posudku. Nakoľko je to tá cena ja 

podporujem tento predaj. 

 

predseda – nech sa páči p. poslanec Hudák. 

 

Hudák – nová cena bola stanovená tento rok. Je to 1.900 000,- Sk. 

predseda – nebolo viac vstupov do rozpravy. Z rozpravy nevyplynulo nič o čom by bolo treba 

hlasovať. To znamená, že môžeme hlasovať hneď o materiáli ako celku vrátane toho uznesenia, 

ktoré predložil p. poslanec Hudák. Pripravte sa, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 55: počet prezentujúcich sa – 48, za materiál ako celok – 45, proti – 0, zdržalo sa 

– 0, nehlasovali – 3. Konštatujem, že stanovisko rady bolo schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 65/2007 v znení: 

 

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e 

 

a) zrušenie uznesenia č. 402/2005 a uznesenia č. 337/2006 

 

b) odňatie nehnuteľností vedených Správou katastra Nové Zámky, v k.ú. Nové Zámky na 

LV č. 1281 parc.č. 7012 ako pozemok – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2 

v celosti, parc.č. 7013 ako pozemok – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2 

v celosti a stavba na parc.č. 7012, súp. č. 514 zo správy Spojenej školy B. Němcovej 1, 

940 75 Nové Zámky 

 

c) priamy predaj nehnuteľností vedených Správou katastra Nové Zámky, v k.ú. Nové Zámky 

na LV č. 1281 parc.č. 7012 ako pozemok – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2 

v celosti, parc.č. 7013 ako pozemok – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2 

v celosti a stavba na parc.č. 7012, súp. č. 514 Ondrejovi Ondrušekovi, Jánošíková 22, 940 

01 Nové Zámky za kúpnu cenu 1 900 000,- Sk 

 

u k l a d á riaditeľovi Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť vypracovanie a 

podpísanie kúpnej zmluvy v lehote 30 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia... 


