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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 nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (Zariadenie 
núdzového bývania, Krčméryho 22, Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55)  
 
schvaľuje 
1) odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry zo správy príspevkovej 

organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra (Zariadenie 
núdzového bývania, Krčméryho 22, Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55) 
nachádzajúcich sa v kat. území Nitra, zapísaných na LV č. 6640, a to: 
Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 22  
- stavba na parc. č. 4194, súp. č. 847  
- parc. č. 4194 – zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 4195 – záhrady 

     Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55 
- ubytovňa na parc. č. 7818/2, súp. č. 1424 
- sklad na parc. č. 7817/1, súp. č. 2111 
- kotolňa na parc. č. 7817/2, súp. č. 2112   
- parc. č. 7817/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria  
- parc. č. 7817/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria   
- parc. č. 7818/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria  
- parc. č. 7818/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria 

 
2) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 

Službyt Nitra, s.r.o., a to: 
Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 22  
- stavba na parc. č. 4194, súp. č. 847  
- parc. č. 4194 – zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 4195 – záhrady 

     Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55 
- sklad na parc. č. 7817/1, súp. č. 2111 
- kotolňa na parc. č. 7817/2, súp. č. 2112   
- parc. č. 7817/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria  
- parc. č. 7817/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria   
- parc. č. 7818/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria  
- parc. č. 7818/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria 

 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
 

T: 31.01.2013 
K: MR 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (Zariadenie 
núdzového bývania, Krčméryho 22, Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55) 

 
V súlade so Zákonom 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 platnom znení predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 
Mesta Nitry (Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 22, Útulok pre bezdomovcov, 
Štúrova 55)  
 
Zmluvou o odovzdaní a prevzatí do správy č.j. 334/05/SM boli odovzdané nehnuteľnosti, a to: 

- stavba na parc. č. 4194, súp. č. 847, k.ú. Nitra 
- ubytovňa na parc. č. 7818/2, súp. č. 1424, k.ú. Nitra   
- parc. č. 4194, k.ú. Nitra – zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2 
- parc. č. 7818/2, k.ú. Nitra – zast. plochy 
-  

Dodatkom č. 5 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j. 334/05/SM bol odovzdaný 
pozemok: 

-  parc. č. 4195, k.ú. Nitra – záhrady o výmere 620 m2 
-  parc. č. 7817/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria o výmere 444 m2 
-  parc. č. 7817/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria o výmere 51 m2  
-  parc. č. 7818/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria o výmere 184 m2  
-  sklad na parc. č. 7817/1 
-  kotolňa na parc. č. 7817/2 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom mimoriadnom zasadnutí, konanom dňa 28.11.2012, 
schválilo Uznesením č. 318/2012-MZ v zmysle písm. D/ bodu č. 9 začlenenie pôsobnosti vo 
veci sociálnej služby v útulku a sociálnej služby v zariadení núdzového bývania pod 
organizačnú štruktúru mesta (MsÚ). 
    
Odbor majetku MsÚ Nitra odporúča:  
1) odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry zo správy príspevkovej 

organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra (Zariadenie 
núdzového bývania, Krčméryho 22, Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55) 
nachádzajúcich sa v kat. území Nitra, zapísaných na LV č. 6640, a to: 
Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 22  
- stavba na parc. č. 4194, súp. č. 847  
- parc. č. 4194 – zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 4195 – záhrady 

     Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55 
- ubytovňa na parc. č. 7818/2, súp. č. 1424 
- sklad na parc. č. 7817/1, súp. č. 2111 
- kotolňa na parc. č. 7817/2, súp. č. 2112   
- parc. č. 7817/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria  
- parc. č. 7817/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria   
- parc. č. 7818/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria  
- parc. č. 7818/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria 

 
 
 



2) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti 
Službyt Nitra, s.r.o., a to: 
Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 22  
- stavba na parc. č. 4194, súp. č. 847  
- parc. č. 4194 – zastavané plochy a nádvoria 
- parc. č. 4195 – záhrady 

     Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55 
- sklad na parc. č. 7817/1, súp. č. 2111 
- kotolňa na parc. č. 7817/2, súp. č. 2112   
- parc. č. 7817/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria  
- parc. č. 7817/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria   
- parc. č. 7818/1, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria  
- parc. č. 7818/2, k.ú. Nitra – zast. plochy a nádvoria 

 
Mestská rada v Nitre: stanovisko Mestskej rady v Nitre, ktorá sa koná dňa 11.12.2012, bude 
predložené priamo na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre  
návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (Domov pre 
osamelých rodičov, Krčméryho č. 22) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


