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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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj budov a prenájom 
pozemkov bývalej MŠ Javorová, k.ú. Chrenová- Orpheus Production s.r.o., Zbehy 822, IČO: 
46738657) 
 
schvaľuje 
1. spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a) ods.8 písm. e zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
odpredaj budov vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 1223 v k.ú. Chrenová a to:  
- stavba s.č. 644 – materská škola na pozemkoch C KN parc. č. 889/1 - zast. plochy 
a nádvoria o výmere 1 002 m2 a parc. č. 889/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 344 m2, 
pre spoločnosť Orpheus Production s.r.o., Zbehy 822, IČO: 46738657 za cenu podľa 
znaleckého posudku č. 119/2011, a to 360.341,-€ za nasledovných podmienok: 

- celková kúpna cena bude uhradená v pravidelných mesačných splátkach po dobu 8 
rokov, a to počnúc prvou splátkou v septembri 2014 s tým, že až do splatenia celej 
kúpnej ceny bude v liste vlastníctva v časti C zapísané zriadenie záložného práva 
v prospech Mesta Nitry 

- v prípade skončenia projektu, neúspešnosti projektu, alebo v prípade zmeny účelového 
užívania objektu na iné než školské účely MŠ a ZŠ budú mať tieto skutočnosti za 
následok oprávnenie Mesta Nitry na odstúpenie od kúpnej zmluvy s povinnosťou 
mesta vrátiť kupujúcemu finančné plnenie vo výške kúpnej ceny, ktorá bola ku dňu 
odstúpenia kupujúcim v prospech mesta uhradená, vrátane ceny obojstranne 
odsúhlaseného stavebnotechnického zhodnotenia nehnuteľnosti jej rekonštrukciou, 
pričom v prípade, že sa účastníci vzájomne nedohodnú na jej výške, tak bude výška 
finančného zhodnotenia určeného znaleckým posudkom, a súčasne bude v zmysle 
tých istých dojednaní zriadené predkupné právo v prospech mesta 

- kupujúci sa na základe osobitnej dohody zaviaže, že po celú dobu splácania kúpnej 
ceny k stavbám umožní mestu prijatie a realizáciu celého výchovnovzdelávacieho 
procesu 1 žiaka (dieťaťa) predškolského zariadenia ročne so štipendiom poskytnutým 
zriaďovateľom školy vo výške 70% ročného školného za predpokladu, že mesto 
poskytne zriaďovateľovi v zmysle platnej legislatívy dotáciu na žiaka školy vo výške 
100% normatívu, alebo 2 žiakov predškolského zariadenia ročne so štipendiom 
poskytnutým zriaďovateľom školy vo výške 50% ročného školného za predpokladu, 
že mesto poskytne zriaďovateľovi v zmysle platnej legislatívy dotáciu na žiaka školy 
vo výške 100% normatívu. V prípade, že dotácia nebude poskytnutá vo výške 100% 
schváleného normatívneho financovania na žiaka, bude výšky štipendia upravená 
v pomere k výške poskytnutej dotácie. 

 
2. spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a) ods.9 písm. c zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
prenájom pozemkov registra C KN vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 1223 
v k.ú. Chrenová a to:  
- parc. č. 889/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 002 m2 
- parc. č. 889/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 344 m2 
- parc. č. 889/3 – ostatné plochy o výmere 380 m2 
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- parc. č. 889/4 – ostatné plochy o výmere 451 m2 
- parc. č. 889/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 555 m2 
- parc. č. 889/6 – ostatné plochy o výmere 53 m2 
- parc. č. 889/7 – ostatné plochy o výmere 763 m2 
- parc. č. 889/8 – ostatné plochy o výmere 314 m2 
- parc. č. 889/9 – ostatné plochy o výmere 290 m2 
- parc. č. 889/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 323 m2 
- parc. č. 889/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2 
- parc. č. 889/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 
spolu v celkovej výmere 8769 m2, pre spoločnosť Orpheus Production s.r.o., Zbehy 822, IČO: 
46738657 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu 0,40 €/m2/rok, za 
podmienky, že s nájomnou zmluvou bude súčasne uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve na uvedené pozemky s tým, že po splatení kúpnej ceny za odpredaj stavieb 
spoločnosť Orpheus Production s.r.o. odkúpi prenajaté pozemky za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku č. 119/2011, a to vo výške 593.398,-€ + DPH (DPH bude počítaná podľa 
platnej legislatívy v čase predaja) v pravidelných mesačných splátkach po dobu 6 rokov 
s tým, že účastníci uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu do 60 dní od pripísania poslednej splátky 
kúpnej ceny za stavby na účet mesta. 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má v záujme 
prevádzkovať súkromnú materskú školu a súkromnú základnú školu. Nehnuteľnosti sa 
dlhodobo nepoužívajú a vyžadujú kompletnú rekonštrukciu, ktorú by žiadateľ financoval 
z vlastných finančných prostriedkov. 
 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
          T: 31.05.2014 
          K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  
(odpredaj budov a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k.ú. Chrenová- Orpheus 

Production s.r.o., Zbehy 822, IČO: 46738657) 
 

V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra na základe 
žiadosti spoločnosti Orpheus Production s.r.o., Zbehy 822,  IČO: 46738657. 
  
 Odbor majetku eviduje žiadosť spoločnosti Orpheus Production s.r.o., Zbehy 822,  
IČO: 46738657 o odpredaj budov a prenájom pozemkov objektu bývalej MŠ Javorová v k.ú. 
Chrenová, za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy a súkromnej základnej 
školy. 
 Tento objekt nadobudlo Mesto Nitra  zámenou s Nitrianskym samosprávnym krajom 
a v súčasnosti ho nevyužíva. Zámerom žiadateľa je prevádzkovanie materskej školy 
s kapacitou 70 detí a základnej školy s kapacitou 180 detí.  
 Žiadateľ by kompletnú rekonštrukciu budov, ako aj rekultiváciu a úpravu celého 
areálu financoval z vlastných finančných prostriedkov. Žiada odpredaj stavieb za cenu podľa 
znaleckého posudku, prenájom pozemkov za najnižšiu možnú výšku podľa VZN Mesta Nitra 
a zároveň predkupné právo na pozemky v rámci celého areálu. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Nitre na mimoriadnom zasadnutí konaného dňa 28.01.2014 
uznesením č. 10/2014-MZ schválilo spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa zámer 
odpredaja a prenájmu nehnuteľností, tak ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
 
Odbor majetku: odporúča odpredaj budov za cenu podľa znaleckého posudku v hodnote 
360341,-€ a prenájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, spôsobom prípadu 
hodného osobitného zreteľa podľa podmienok Komisie MZ pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť. 
VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce: žiadosť prerokoval na zasadnutí dňa 13.01.2014 a súhlasí 
s odpredajom a prenájmom. 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: Na zasadnutí 
konanom dňa 06.02.2014 prerokovala predmetný návrh a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre schváliť  
 
1.odpredaj stavieb súpisné číslo 644 – materská škola na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 
889/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1002 m2 a parc. č. 889/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 344 m2 kat. úz. Chrenová pre spoločnosť Orpheus Production s. r. o., 
Zbehy 822, IČO: 46 738 657 za cenu stanovenú znaleckým posudkom na ocenenie stavieb 
s právom spätnej kúpy v prípade nedodržania projektu budúceho kupujúceho. Celková kúpna 
cena bude uhradená v pravidelných mesačných splátkach v období 8 rokov, a to prvá splátka 
v septembri 2014 so zriadením záložného práva v prospech Mesta Nitry do úplnej úhrady 
kúpnej ceny. Zároveň odporúča zaviazať budúceho kupujúceho na bezplatné prijatie 1 žiaka 
ročne, počínajúc predškolským zariadením, každoročne počas celého vzdelávacieho cyklu, 
spolu minimálne 4 žiakov postupne. 
2.  prenájom predmetných pozemkov registra „C“ KN kat. úz. Chrenová pre spoločnosť 
Orpheus Production s.r.o., Zbehy 822, IČO: 46 738 657 na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou  3  mesiace,  za  cenu  0,40 €/m2/rok, s predkupným právom  na uvedené pozemky. 
Zároveň odporúča uzatvoriť zmluvu o uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnuté, že po splatení kúpnej ceny za odpredaj stavieb odkúpi prenajaté pozemky za 
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kúpnu cenu a za podmienok schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre, pričom bude 
možné uhradiť kúpnu cenu za pozemky v pravidelných splátkach po dobu 10 rokov . 

3. Komisia ďalej odporúča zakomponovať do kúpno-predajnej zmluvy na budovu klauzulu o 
tom, že v prípade skončenia projektu, neúspešnosti projektu, evtl. zmeny užívania objektu na 
iné než školské účely MŠ a ZŠ budú mať tieto skutočnosti za následok povinnosť kupujúceho 
vrátiť(spätne odpredať) mestu Nitra predmetný objekt za cenu, ktorú doposiaľ kupujúci 
uhradil v splátkach vrátane obojstranne odsúhlaseného materiálneho zhodnotenia budovy 
(rekonštrukciou objektu). 

Mestská rada v Nitre:  na zasadnutí konanom dňa 28.01.2014 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj budov a prenájom 
pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová - Orpheus Production s. r. o., Zbehy 822, IČO: 
46738657) 
 
 Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je 
uvedený v návrhu na uznesenie. 
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