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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parc. č. 1574/1 
kat. úz. Nitra – „Bunka – miesto pre súčasnú kultúru“)

s c h v a ľ u j e 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 
1574/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 2116 m2 v katastrálnom území Nitra, zapísanej na 
LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre občianske združenie tab_lab, so sídlom Levická 24, 
Nitra, IČO: 42205409 na dobu určitú, do 30.10.2011, za nájomné vo výške 1,-€ s podmienkou, 
že nájomca zabezpečí čistotu a poriadok v prenajatom priestore počas celej doby nájomného 
vzťahu na vlastné náklady.
Žiadatelia sú v meste Nitra dobre hodnotení ako spoluorganizátori Divadelnej Nitry a mesto 
podporuje ich záujem v aktivitách, ktoré zatraktívnia mesto a posilnia vzťah ľudí ku kultúre. 
Prenájmom predmetnej nehnuteľnosti príde k zveľadeniu zanedbanej a nevyužívanej plochy 
v meste a oživeniu Svätoplukovho námestia a pešej zóny

u k l a d á

vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

            T: 31.07.2011
                                    K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra 
(prenájom parc. č. 1574/1 kat. úz. Nitra – „Bunka – miesto pre súčasnú kultúru“)

V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve Mesta Nitry (prenájom parc. č. 1574/1 kat. úz. Nitra – „Bunka – miesto pre súčasnú 
kultúru).

Mesto Nitra je vlastníkom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1574/1 – ostatné plochy 
o celkovej výmere 2116 m2 kat. úz. Nitra.

Skupina študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Slovenskej 
Technickej Univerzity v Bratislave, organizovaných v občianskom združení tab_lab, 
Levická 24, Nitra, IČO: 42 205 409, prejavila záujem o oživenie nevyužívaného pozemku 
nachádzajúceho sa medzi Poštou 1 v Nitre a Mestským kúpeľom v Nitre a to parcely registra 
„C“ KN č. 1574/1 – ostatné plochy o výmere 2116 m2 v katastrálnom území Nitra.

Predstavou tejto skupiny študentov, ktorí sú spoluorganizátormi Divadelnej Nitry, je 
revitalizácia zanedbanej a neudržiavanej plochy verejnej zelene na vytvorenie „živého 
priestoru pre súčasnú kultúru“. K tomuto účelu navrhujú na vybranú plochu umiestniť 
štandardný obytný kontajner o rozmeroch 6m x 2,5 m a výšky 2,5 m, ktorý je upravený tak, 
aby spĺňal funkčné, ale aj estetické kritériá. Bunka - miesto pre súčasnú kultúru - je platforma 
určená na prezentáciu súčasného umenia, otvorený priestor pre realizovanie rôznych 
kultúrnych aktivít, workshopov, stretnutí a diskusií. Jednotlivé steny  bunky budú rozdelené 
na samostatné segmenty, takže sa dá modifikovať pre rôzne účely – ako výstavný priestor, 
video stenu, pódium. 

Autori projektu vychádzajú zo skutočnosti, že v meste Nitra v súčasnej dobe neexistuje 
externý priestor podobného charakteru, miesto, kde sa majú možnosť stretávať mladí ľudia, 
priestor pre realizovanie kultúrnych aktivít.

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto
vyjadril súhlas s realizáciou projektu Bunka – miesto pre súčasnú kultúru na obdobie 1 roka.

Mestský úrad v Nitre
na základe súhlasu primátora mesta Nitry so zámerom prenájmu a získaných vyjadrení 
odporúča schváliť prenájom pozemku parc. č. 1574/1 – ostatné plochy o výmere 2116m2 kat. 
úz. Nitra ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom mestské zastupiteľstvo v Nitre 
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Žiadatelia sú v meste Nitra dobre hodnotení ako spoluorganizátori Divadelnej Nitry a mesto 
podporuje ich záujem v aktivitách, ktoré zatraktívnia mesto a posilnia vzťah ľudí ku kultúre. 
Prenájmom predmetnej nehnuteľnosti príde k zveľadeniu zanedbanej a nevyužívanej plochy 
v meste a oživeniu Svätoplukovho námestia a pešej zóny.
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a
podnikateľskú činnosť
na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 22.06.2011 uznesením č. 123/2011 odporučila
schváliť prenájom parc. č. 1574/1 kat. úz. Nitra na dobu určitú, do 30.10.2011 za symbolické 
nájomné vo výške 1,- € s tým, že nájomca skultúrni prenajatú nehnuteľnosť a zabezpečí 
čistotu a poriadok počas celej doby nájomného vzťahu.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parc. č. 1574/1 kat. úz. Nitra – „Bunka – miesto pre súčasnú 
kultúru“) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.
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