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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 360 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 860 m2

v katastrálnom území Nitra – Ďurkova 10“ 

s c h v a ľ u j e
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 360 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 860 m2

v katastrálnom území Nitra – Ďurkova 10“ 
u k l a d á
prednostovi Mestského úradu v Nitre
zabezpečiť vyhlásenie a realizovanie obchodnej verejnej súťaže podľa schválených súťažných 
podmienok

T: 31.08.2011
K: MR



Vyhlasovateľ : Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60 
                         950 06 Nitra

Súťažné podmienky
pre   vypracovanie   súťažného   návrhu   do   obchodnej   verejnej   súťaže:
„Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 360 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 860 m2 v katastrálnom území Nitra – Ďurkova 10“ 

                                              V Nitre, apríl 2011



Pokyny pre navrhovateľov pre vypracovanie súťažného návrhu obchodnej verejnej súťaže:
„Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 360 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 860 m2

v katastrálnom území Nitra – Ďurkova 10“

1.   Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
1.1. Predmetom obchodnej  verejnej  súťaže  (ďalej  len  OVS)  je odpredaj nehnuteľnosti 
v katastrálnom území Nitra, parc. č. 360 – zastavané  plochy  a nádvoria o výmere 860 m2  na liste 
vlastníctva č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra.

1.2. Popis predmetu OVS 
Nehnuteľnosť parc. č. 360 v k.ú. Nitra sa nachádza v mestskej časti Staré mesto na Ďurkovej ulici 
č. 10. Z tejto ulice je priamy prístup k predmetnému pozemku, ktorý je v súčasnosti neužívaný 
a neudržiavaný.  

Podľa Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Nitra (CMZ) schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre, dňa 21.06.2007 a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Nitry č. 
14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť CMZ Nitry sa predmetný pozemok nachádza 
v lokalite funkčne určenej pre vybavenosť a bývanie.
Na pozemku parc. č. 360 v k.ú. Nitra je stanovená stavebná čiara, t.j. vymedzenie hranice
stavebných aktivít s požiadavkou vytvoriť podmienky pre uličnú čiaru so šírkovým parametrom 
16 metrov, „zasunutím“ podlubia 1 NP.
Prípadný zámer dostavby pozemku je podmienený možnosťou riešenia normovej potreby 
parkovania na predmetnom pozemku.
Z ÚPN CMZ vyplývajú ďalšie záväzné regulatívy:
- dodržať na pozemku parc. č. 360 v k.ú. Nitra podiel zelene stanovený na 15% z plochy 

pozemkov, 
- koeficient zastavanosti pozemku parc. č. 360 v k.ú. Nitra je 0,8.

Prípustná maximálna výška zástavby je stanovená na 2 NP mimo strešnej konštrukcie alebo 
ustúpeného podlažia. Maximálna výška zástavby vyjadrená podlažnosťou stanovuje výškový limit 
korunnej rýmsy 7,2 m nad úrovňou prislúchajúceho upraveného terénu verejného priestoru 
(chodník). Druh a sklon strechy nie je záväzne stanovený.

Pozemky funkčne určené pre polyfunkciu vybavenosti a bývania (VB) – pozemky určené 
prevažne pre polyfunkčné stavby s prevládajúcou funkciou občianskej vybavenosti určenej pre 
sústredenie do centrálnych častí mesta a stanoveným podielom bývania do 30 % z celkovej 
podlažnej plochy stavieb. Priestory s funkciou trvalého bývania sú integrované do objektov 
vybavenosti vo vyšších podlažiach, nemôžu obmedzovať priestory vybavenosti a budú v súlade 
s platnými normami a legislatívnymi predpismi.

a) Prevládajúce funkčné využitie pre vybavenosť: byty v nebytových domoch so 
stanoveným podielom bývania do 30 % celkovej podlažnej plochy stavby, stavby pre 
prechodné krátkodobé bývanie, prevádzky obchodu a služieb, zariadenia pre kultúru, 
prevádzky administratívy, školské, predškolské a mimoškolské zariadenia pre deti 
a mládež, zariadenia verejného stravovania, cirkevné zariadenia, ambulantné zdravotnícke 
zariadenia, sociálne zariadenia pre seniorov, zariadenia pre neorganizovaný šport.

b) Prípustné doplnkové funkčné využitie: stavby pre bývanie, plochy zelene, integrovaná 
strešná zeleň, drobné vodné plochy, pešie komunikácie a plochy, prístupové a obslužné 
komunikácie, oddychové a relaxačné plochy pre obyvateľov, parkovacie plochy, stavby 
hromadných garáží pre osobné automobily, zariadenia a líniové vedenia technickej 
infraštruktúry.

c) Neprípustné funkčné využitie: výroba priemyselná a poľnohospodárska, skladové plochy 
a objekty, prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom obťažujúce okolie 
hlukom, dopravnou záťažou, návštevnosťou zariadenia v nočných hodinách (typu herňa, 



autoservis, pneuservis, klampiarska dielňa, lakovňa, stolárska dielňa, čerpacia stanica 
pohonných hmôt a pod.) prevádzky  vyžadujúce vstup ťažkej nákladnej dopravy do 
územia, bývanie vo forme izolovaného rodinného domu, doplnkové drobné stavby (typu 
letné kuchyne, kôlne, stavby pre chov drobných hospodárskych zvierat, sauny a pod.), 
obchodné zariadenia typu obchodných reťazcov, individuálne garáže.

Pozemok sa nachádza v lokalite, ktorú je možné podmienečne zastavať. Výstavba v tomto území 
je limitovaná a podmienená spodrobnením urbanistických regulatívov nižším stupňom
dokumentácie na úrovni zastavovacieho plánu a minimálne spracovaním urbanisticko-
architektonickej štúdie prevádzkového a objemového riešenia v alternatívach.

Konkrétny zámer dostavby predmetných pozemkov s uvedením podielu bývania k celkovej 
podlažnej ploche stavby, prípadne podielu vybavenostných prevádzok, spôsob zabezpečenia 
parkovacích plôch pre prevádzky vybavenosti v zmysle prepočtu podľa STN je potrebné predložiť 
Útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre a odsúhlasiť s KPÚ v Nitre.

2. Okruh možných navrhovateľov
2.1. Navrhovateľom môže byť fyzická  osoba  staršia  ako  18  rokov, spôsobilá  na   právne      

úkony  (ďalej navrhovateľ). 
2.2. Navrhovateľom môže byť aj právnická osoba, ktorej zámer využitia predmetného pozemku

bude v súlade s vymedzenou funkciou uvedenou v popise predmetu OVS v bode 1.2.
2.3. Navrhovateľom nesmie byť osoba, ktorá sa podieľa na príprave vyhlásenia OVS, ani 
       osoba jej blízka.
2.4. Navrhovatelia musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi.

3. Podmienky účasti
Navrhovateľ musí spĺňať tieto podmienky: 
3.1. Nemá evidované:
       - daňové nedoplatky (potvrdenie z daňového úradu)
       - nedoplatky z poistného na zdravotné  poistenie,  nemocenské  poistenie  a  dôchodkové  
          zabezpečenie (potvrdenie zo zdravotnej a sociálnej poisťovne).
3.2. Navrhovateľ ďalej predloží:     

- pri podnikateľských subjektoch  okrem vyššie uvedených potvrdení aj doklad   o  oprávnení  
podnikať  (Výpis  z obchodného registra alebo Živnostenský list) 

3.3. Potvrdenie o tom,  že navrhovateľ má splnené všetky  daňové  a finančné   povinnosti
       voči Mestu   Nitra  (potvrdenie  vydáva  oddelenie  miestnych  daní  a poplatkov
       Mestského úradu v Nitre).
3.4. Uvedené  doklady  pod bodmi 3.1. a 3.2. môžu byť nahradené platným potvrdením Úradu
       pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov.
Všetky požadované doklady musia byť originály alebo overené fotokópie dokladov.

4. Obhliadka pozemku
4.1. Navrhovateľom   sa  odporúča  vykonať  obhliadku  uvedeného  pozemku  tak,   aby  
       získali prehľad o skutočnom stave nehnuteľnosti.
4.2. Navrhovatelia, ktorí  prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú  bližšie  informácie
       na tel.   č.   037/6502 313,   kontaktná   osoba Ing. Vladimír Sabo,  MsÚ  v  Nitre, 
       č.  dv.  326 v každý pracovný deň. 

5. Typ zmluvy, ktorej uzavretie bude výsledkom OVS
Uzatvorená bude kúpno-predajná zmluva.



6. Zmluvné a platobné podmienky
6.1 Navrhovateľ pri predkladaní ponuky o odkúpenie nehnuteľnosti zloží na účet mesta Nitra č.
     0800283002/5600, VS 3792362388 časť kúpnej ceny ako vinkuláciu vo výške 25.000,-EUR.
6.2 Navrhovateľ pri predkladaní ponuky o odkúpenie nehnuteľnosti zloží na účet mesta Nitra č. 
     0800283002/5600, VS 3792362388 finančnú zábezpeku vo výške 400,-EUR, ktorá prepadne
     v prospech mesta Nitra v prípade, ak víťaz OVS neuzatvorí kúpnu zmluvu do 30 dní od výzvy 
     na jej podpísanie.

7. Zodpovedná osoba vyhlasovateľa určená pre styk s navrhovateľmi 
Mária Blisková, útvar  prednostu – verejné obstarávanie, tel. č. 037/6502 305
Mestský  úrad
Štefánikova tr. 60, Nitra                                              
bliskova@msunitra.sk

Osoba zodpovedná za technickú stránku :
Ing. Vladimír Sabo, tel. č. 037/6502 313
Štefánikova tr. 60, Nitra
sabov@msunitra.sk

8. Miesto a spôsob prevzatia súťažných podmienok 
Osobne na adrese: Mestský úrad v Nitre
Útvar prednostu – referát pre verejné obstarávanie
Kontaktná osoba: Mária Blisková
v lehote: od  6.6.2011 do 15.6.2011
v čase: od 800 hod. do 1400 hod. v pracovné dni

9. Lehota a spôsob doručenia súťažných návrhov
Lehota na predloženie: do 7.7.2011 do 12.00 hod.
Platí prezentačná pečiatka Mestského úradu v Nitre. Návrhy sa prijímajú v uzatvorenej obálke
s označením: „OVS – Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 360 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 860 m2 v katastrálnom území Nitra – Ďurková 10 – neotvárať“.

Súťažné návrhy sa predkladajú poštou alebo osobne na adresu:
Mestský úrad v Nitre 
Útvar prednostu, referát pre verejné obstarávanie  
Štefánikova 60
950 06 Nitra
Obálka musí obsahovať aj meno a sídlo navrhovateľa pre prípad vrátenia neotvorenej obálky, 
ktorá bude doručená po lehote na predloženie súťažných návrhov. Návrh môže predložiť iba 
navrhovateľ, ktorý si prevzal súťažné podmienky u vyhlasovateľa súťaže.

10. Miesto, deň a hodina zasadnutia súťažnej komisie
Dňa 8.7.2011 o 9.00 hod.
v zasadacej miestnosti č. 634 na 1. poschodí v budove Mestského úradu v Nitre.

11. Lehota na ukončenie OVS 
Lehota na ukončenie:  do 31.8.2011
Do tohto termínu sú navrhovatelia viazaní svojimi súťažnými návrhmi. OVS bude ukončená 
podpísaním zmluvy s víťazom.



12.  Povinný obsah súťažného návrhu 
- cenová ponuka:
Všeobecná hodnota celej nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 81/2010 zo dňa 
11.08.2010 na sumu 133.000,- EUR (bez DPH), čo je suma stanovená ako minimálna cenová 
ponuka. Po prepočte výmerou pozemku parc. č. 360 predstavuje cena za 1 m2 hodnotu vo výške 
154,65,-EUR (bez DPH). 
- cenová ponuka za 1 m2 pri predaji pozemku parc. č. 360 musí byť uvedená v tvare: cena za 
1m2 + DPH = celková suma
- doklady v zmysle bodu 3.1., 3.2., 3.3., alebo bodu 3.4. ako náhrada bodov 3.1. a 3.2.
- súťažný návrh musí byť podpísaný navrhovateľom

13. Rozsah prípustných zmien
Navrhovateľ môže svoj predložený súťažný návrh meniť alebo dopĺňať len v lehote na 
predkladanie súťažných návrhov.

14. Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov 
Hodnotenie:
- najvyššia cena za 1m2 + DPH
Najvyššia cena za 1m2 bude hodnotená ako najvýhodnejšia.

Komisia vyhodnocuje súťažné návrhy, ktoré splnili podmienky uvedené vyhlasovateľom 
v súťažných podmienkach. V prípade, ak komisia zistí pri vyhodnocovaní nejasnosti, nedostatky, 
ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzve navrhovateľa na spresnenie, doplnenie jeho 
návrhu.
Každý člen komisie hodnotí ponuku samostatne do predložených tabuliek. Navrhovateľom bude 
písomne oznámený výsledok z vyhodnotenia OVS.

15. Použitý jazyk v OVS
Celý súťažný návrh predložený do OVS musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

16. Ďalšie podmienky OVS
- vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť  všetky  predložené   ponuky  (§ 287   Obch. 
   zákonníka)
- vyhlasovateľ   si  vyhradzuje   právo  zmeniť   podmienky   súťaže,   prípadne   súťaž   zrušiť
   (§ 283 Obch. zákonníka)
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do  súťaže  subjekty,  ktoré  si  neplnia  finančné 
   záväzky voči Mestu Nitra 
- do   uplynutia  stanovenej  lehoty  musia  byť   súťažné   návrhy   doručené   vyhlasovateľovi 
- súťažné návrhy musia byť podpísané navrhovateľmi
- doručené súťažné  návrhy  musia  byť  označené  prezentačnou  pečiatkou  Mestského  úradu 
   v Nitre, s označením dátumu a hodiny doručenia
- vyhlasovateľ nehradí náklady navrhovateľov spojené s účasťou v OVS

Vypracovali:
Útvar prednostu – referát pre verejné obstarávanie
Mária Blisková, referent pre verejné obstarávanie
Útvar ekonomiky a majetku
Ing. Vladimír Sabo, referent majetkoprávneho usporiadania 



Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 17.06.2010 prerokovalo Návrh na
zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané 
nehnuteľnosti) a uznesením číslo 193/2010-MZ 
schválilo
zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra formou obchodnej verejnej súťaže 
a to: nehnuteľnosť – pozemok parc. č. 360 na Ďurkovej ulici č. 10 v k.ú. Nitra 
uložilo
vedúcemu odboru majetku predložiť na schválenie Mestskej rade v Nitre súťažné podmienky 
pre vypísanie a realizovanie obchodnej verejnej súťaže v termíne do 31.12.2010.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je pozemok parc. č. 360 o výmere 860 m2 

v katastrálnom území Nitra na Ďurkovej ulici č. 10 s priamym prístupom z tejto ulice. 
Predmetný pozemok je v súčasnosti neužívaný a neudržiavaný. 

Dňa 1.10.2010 sa konalo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku na 
Ďurkovej ul., parc. č. 360 o výmere 860 m2  v katastrálnom území Nitra. Do stanovenej lehoty 
na predkladanie súťažných návrhov nebol predložený žiadny súťažný návrh a komisia 
odporučila vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž. 

Na základe vyššie uvedeného sme na zasadnutie mestskej rady predložili návrh súťažných 
podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj 
nehnuteľnosti parc. č. 360 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 860 m2 v katastrálnom 
území Nitra – Ďurkova 10“.

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 03.05.2011 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do
obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 360 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 860 m2 v katastrálnom území Nitra – Ďurkova 10“.




