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N á v r h     n a     u z n e s e n i e : 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o  

návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemky pri DK ORBIS) 

s c h v a ľ u j e  

zámer prevodu nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nitra, zapísaných 
v registri „C“ katastra nehnuteľností na LV č. 3681, a to pozemkov parc. č. 1190/3 – ostatné 
plochy o výmere 705 m2, novovytvorenej parc. č. 1190/4 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 956 m2, ktorá vznikla oddelením pozemku parc. č. 1190/4 – zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 1327 m2 podľa geometrického plánu č. 28/2008 zo dňa 
25.04.2008, parc. č. 1190/5 – ostatné plochy o výmere 349 m2 , parc. č. 1190/6 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 270 m2, parc. č. 1190/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
34 m2 , parc. č. 1191/7 – ostatné plochy o výmere 272 m2 , parc. č. 1191/19 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 36 m2 , parc. č. 1191/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
48 m2 , parc. č. 1191/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 , parc. č. 1191/23 – 
ostatné plochy o výmere 19 m2 z vlastníctva Mesta Nitry ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov do vlastníctva spoločnosti INPEK, s. r. o, Štefánikova 81, Nitra, IČO: 
34 105 620 z dôvodu povinností vyplývajúcich Mestu Nitra pre spoločnosť INPEK, s. r. o, 
Nitra, ktorá uhradila kúpnu cenu za prevod pozemkov pri DK ORBIS  Nitra  preinvestovaním  
finančných prostriedkov vo výške 1 467 171,21 € na rozostavanú stavbu pavilónu ZŠ 
Tulipánová 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť postup stanovený Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
 
          T: 31.03.2011 
          K: MR 
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Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(pozemky pri DK ORBIS)  

 
 

V súlade s § 14 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitra v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na schválenie zámeru 
nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pri DK ORBIS).  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 12.02.2008  uznesením č. 52/2008-
MZ  s c h v á l i l o 
priamy odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra: 
- Dom kultúry ORBIS súpisné číslo 72 na pozemku parc. č. 1190/1  

   pozemkov 
- parc. č. 1190/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2043 m2 
- parc. č. 1190/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1663 m2 
- parc. č. 1190/3 – ostatná plocha o výmere 705 m2 
- časť parc. č. 1190/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 1020 m2, presnú výmeru  
   určí geometrický plán 
- parc. č. 1190/5 – ostatná plocha o výmere 349 m2 
- parc. č. 1190/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2 
- parc. č. 1190/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 
- parc. č. 1191/7 – ostatná plocha o výmere 272 m2 
- parc. č. 1191/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2 
- parc. č. 1191/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 
- parc. č. 1191/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 148 m2  
- parc. č. 1191/23 – ostatná plocha o výmere 19 m2 
spoločnosti INPEK s. r. o., Štefánikova 81, Nitra, IČO: 34 105 620 za cenu 120 mil. Sk 
vrátane DPH 
uložilo 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny na základe faktúry v termíne do  31.05.2008. 
 
Na základe neskorších rokovaní so spoločnosťou INPEK s. r. o. Nitra bola Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre na zasadnutí konanom dňa 15.05.2008 uznesením č. 182/2008-MZ 
schválená zmena uznesenia MZ v Nitre č. 52/2008-MZ tak, že celé znenie schvaľovacej časti 
uznesenia bolo nahradené nasledovne: 
 
„1. priamy odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Nitra: 
- Dom kultúry ORBIS súpisné číslo 72 na pozemku parc. č. 1190/1  

pozemkov 
- parc. č. 1190/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2043 m2 
- parc. č. 1190/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1663 m2 
spoločnosti INPEK s. r. o., Štefánikova 81, Nitra, IČO: 34 105 620 za cenu podľa ZP                  
vo výške 75 800 000,- Sk 
2. zámenu pozemkov  
- parc. č. 1190/3 – ostatná plocha o výmere 705 m2 
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- časť parc. č. 1190/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 956 m2 podľa GP č. 28/2008            
zo dňa 27. 03. 2008 

- parc. č. 1190/5 – ostatná plocha o výmere 349 m2 
- parc. č. 1190/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2 
- parc. č. 1190/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 
- parc. č. 1191/7 – ostatná plocha o výmere 272 m2 
- parc. č. 1191/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2 
- parc. č. 1191/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 
- parc. č. 1191/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 148 m2  
- parc. č. 1191/23 – ostatná plocha o výmere 19 m2 

v celkovej hodnote 44 200 000,- Sk za rozostavanú stavbu nového pavilónu v areáli ZŠ 
Tulipánova v preinvestovanej hodnote 44 200 000,-Sk s podmienkou preinvestovania 
prostriedkov do 31. 12. 2008 
 
3.   uzatvorenie nájomnej zmluvy za 1,-Sk za účelom výstavby nového pavilónu v areáli ZŠ  
Tulipánova do uzatvorenia zámennej zmluvy, presnú výmeru určí geometrický plán.“ 
- v ukladacej časti sa vypúšťa znenie:  
„T: 31. 05. 2008“ a nahrádza sa znením „T: 31. 08. 2008“                                                               
- v určovacej časti sa vypúšťa znenie : 
„v termíne do 31. 08. 2008“ a nahrádza sa znením  „v termíne do 31. 10. 2008“. 
       
Na základe prijatých uznesení Mesto Nitra a spoločnosť INPEK, s. r. o., Štefánikova 81, Nitra 
uzatvorili Zmluvu o budúcej zámennej zmluve č. j. 818/09/OM zo dňa 22.12.2009, ktorou bol 
deklarovaný záväzok Mesta Nitry k uzatvoreniu zámennej zmluvy na prevod pozemkov pri 
DK ORBIS v prospech spoločnosti INPEK, s. r. o. Nitra a prevod budúcej rozostavanej 
stavby pavilónu ZŠ Tulipánová v prospech Mesta Nitry. 
 
Zámena rozostavanej stavby pavilónu ZŠ by bola možná v prípade, ak by spoločnosť INPEK, 
s. r. o. Nitra bola na Správe katastra Nitra zapísaná ako vlastník rozostavanej stavby (po jej 
geodetickom zameraní a vyhotovení znaleckého posudku). Stavebník v schválenom 
stavebnom povolení je však Mesto Nitra a na ukončenie stavby, ktorá je pred kolaudáciou, 
použilo aj vlastné finančné prostriedky. Tým stavba nadobudne charakter ukončenej stavby. 
Kolaudačné rozhodnutie bude tiež vydané na Mesto Nitra. Preto v súčasnej dobe nie je možné 
zapísať rozostavanú stavbu na spoločnosť INPEK, s. r. o. 
   
Po konzultácii so Správou katastra Nitra navrhujeme realizovať prevod vlastníctva 
k pozemkom pred DK ORBIS odpredajom spoločnosti INPEK, s. r. o. Nitra s tým, že táto 
spoločnosť uhradila kúpnu cenu formou naturálneho plnenia preinvestovaním finančných 
prostriedkov vo výške 1 467 171,21 € na rozostavanú stavbu pavilónu ZŠ Tulipánová  
postavenej na pozemku parc. č. 487 v katastrálnom území Nitra. 
Táto stavba bude do vlastníctva Mesta Nitry zapísaná na základe kolaudačného rozhodnutia. 
 
Vzhľadom na poslednú novelu zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí (zákon č. 507/2010 Z. 
z.) je nevyhnutné, aby mestské zastupiteľstvo pred schválením prevodu svojho majetku 
z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa najskôr schválilo zámer previesť majetok týmto 
spôsobom a tento zámer zverejnilo po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a internetovej 
stránke. 
Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve Mesta Nitry tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  
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