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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo dňa 
27.06.2013 (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo dňa 27.06.2013 
(prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) nasledovne: 
 
v schvaľovacej časti sa pôvodné  znenie v bode A nahrádza znením: 
„odpredaj budovy MŠ na Párovskej ul., orientačné č. 40, súp. č. 1201, postavenej na parcele 
č. 871 a samotnej parcely reg. „C“ KN č. 871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
154 m2, k.ú. Nitra, zapísané na LV č. 3681 formou obchodnej verejne súťaže v zmysle § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie 
a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry v znení neskorších 
dodatkov“  
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo dňa 
27.06.2013 (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 27.06.2013 uznesením 
č. 230/2013-MZ schválilo:  
„A.    odpredaj budovy MŠ na Párovskej ul., orientačné č. 40, súp. č. 1201, postavenej  na 
parcele č. 871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, k. ú. Nitra, zapísanej na LV 
č. 3681 formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2009 
pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku 
mesta Nitry v znení neskorších dodatkov 
 
B. spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., orientačné č. 40, súp. č. 1201, postavenej  
na parcele č. 871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, k. ú. Nitra, zapísanej na LV 
č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra, pre spoločnosť DNPS, s. r. o., so sídlom Štefánikova 45, 
059 01 Spišská Belá, IČO: 47161841, za cenu 42,- €/m2/rok za nebytové priestory (ordinácie 
prízemie a I. poschodie o výmere 141,349 m2) a za cenu 12,- €/m2/rok za nebytové priestory 
(ostatné priestory o výmere 185,25 m2) + úhradu energií. Prenájom bude trvať do doby 
odpredaja predmetnej nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže.  
Žiadateľ je oprávnený dať do podnájmu časť nebytových priestorov v rámci budovy bývalej 
MŠ Párovská pre spoločnosť CPKSB, s. r. o., so sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská 
Belá, s tým, že cena podnájmu nesmie byť vyššia ako cena nájmu stanovená Mestským 
zastupiteľstvom. Podnájom je viazaný na obdobie trvania funkcie jediného spoločníka 
v spoločnosti CPKSB, s. r. o., so sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá. 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že žiadateľ v uvedenej nehnuteľnosti zriadi 
zdravotnícke zariadenie a zariadenie starostlivosti o ľudské telo slúžiaceho 
na rekonvalescenciu a rekondíciu a prostredníctvom spoločnosti   CPKSB, s. r. o., so sídlom 
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
v neštátnom zdravotníckom zariadení na úrovni poliklinika.“ 
 
     Parcela reg. „C“ KN č. 871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, ktorá sa 
nachádza na križovatke ulíc Párovská, Vodná a Hollého, je celozastavaná budovou bývalej 
MŠ Párovská, a teda v prípade odpredaja uvedenej budovy predmetná parcela nemá pre mesto 
Nitra ďalšie využitie. Výhodnejším riešením by bol jej odpredaj spolu so samotnou budovou 
bývalej MŠ Párovská.  
 
     Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 230/2013-MZ zo dňa 
27.06.2013 (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie 


