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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo 
Návrh na realizáciu investičného zámeru mesta Nitry – „Bytový dom Olympia“ 
 
1. schvaľuje 

realizáciu investičného zámeru mesta Nitry – „Bytový dom Olympia“ za podmienok schválených 
týmto uznesením 

 
2. súhlasí 

s ukončením zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme č. 525 06/068/2008 uzatvorenou 
medzi prenajímateľom: Službyt Nitra s.r.o. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 
31 447 929) a nájomcom: UNITRANS, spol. s r.o., so sídlom Tr. A. Hlinku 57, 949 01 Nitra (IČO: 
31 416 845) s účinnosťou ku dňu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vo veci 
zmeny účelu využitia stavby súpisné číslo 948-hotel Olympia (k.ú. Chrenová) ako predmetu nájmu 
z druhu stavby „Budova ubytovacieho zariadenia“ na druh stavby „Bytový dom“ 

 
3. schvaľuje 
 finančný náklad mesta na realizáciu zámeru nasledovne: 

a) vo výške 250.000 EUR titulom odkupu stavebnotechnického a technologického zhodnotenia 
predmetu nájmu v prospech nájomcu z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu pred uplynutím 
doby nájmu, a to podľa súpisu jeho vecného a finančného rozsahu potvrdeného prenajímateľom 
a nájomcom ku dňu odovzdania predmetu nájmu 

b) v predpokladanej výške 215.000 EUR titulom vyžiadanej investície nájomcu na 
stavebnotechnické úpravy predmetu nájmu z dôvodu vykonateľnosti podmienky zmeny účelu 
užívania stavby súpisné číslo 948-hotel Olympia (k.ú. Chrenová) ako predmetu nájmu z druhu 
stavby „Budova ubytovacieho zariadenia“ na druh stavby „Bytový dom“, ktorá výška bude 
ustálená podľa projektovej dokumentácie obstaranej spoločnosťou Službyt Nitra s.r.o. ako 
prenajímateľom najneskôr do 15.03.2014, a ktorá bude potvrdená v rozsahu vecnej a finančnej 
špecifikácie plnenia prenajímateľom a nájomcom 

s tým, že za týmto účelom uzatvoria zmluvné strany v zmysle Zmluvy o nájme č. 525 06/068/2008 
a Mesto Nitra ako vlastník nehnuteľnosti zmluvu o budúcich zmluvných právach a záväzkoch 
účastníkov s odkazom na ust. § 289 a súv. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zmysle 
podmienok schválených týmto uznesením 

 
4. schvaľuje 

finančné krytie realizácie zámeru vo výške podľa bodu 3/ tohto uznesenia tak, že 
a) finančné plnenie podľa bodu 3/ písm. a) tohto uznesenia sa vykoná z prebytku hospodárenia 

mesta Nitry za rok 2013 pri schvaľovaní záverečného účtu mesta Nitry za rok 2013 vo výške 
odvedeného nájomného 250.000 EUR vykonaného spoločnosťou Službyt Nitra s.r.o. v prospech 
rozpočtu mesta v roku 2013 

b) finančné plnenie podľa bodu 3/ písm. b) tohto uznesenia sa vykoná z prebytku hospodárenia 
mesta Nitry za rok 2013 pri schvaľovaní záverečného účtu mesta Nitry za rok 2013 

a to spolu za podmienky, že Službyt Nitra s.r.o. vykoná vratku finančného plnenia podľa písm. a) 
a b) tohto bodu uznesenia z položky vybratého nájomného v prospech rozpočtu mesta Nitry 
najneskôr do 31.12.2015 

 
splnomocňuje 
primátora mesta Nitry na podpísanie príslušnej právnej a zmluvnej dokumentácie v zmysle 
schvaľovacích častí tohto uznesenia 
 
poveruje 
štatutárny orgán obchodnej spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. na uzatvorenie príslušnej právnej 
a zmluvnej dokumentácie v zmysle schvaľovacích častí tohto uznesenia 
 
ukladá 
vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ zahrnúť finančné plnenia podľa tohto uznesenia do 
návrhu použitia prebytku hospodárenia mesta Nitry za rok 2013 pri schvaľovaní záverečného účtu 
mesta 



  

 
Dôvodová správa 

 
 
Tohto času je uzatvorená Zmluva o nájme č. 525 06/068/2008 medzi prenajímateľom: Službyt Nitra 
s.r.o. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 31 447 929) a nájomcom: UNITRANS, spol. 
s r.o., so sídlom Tr. A. Hlinku 57, 949 01 Nitra (IČO: 31 416 845) s predmetom nájmu – Hotel 
Olympia. Mesačné nájomné predstavuje sumu cca 3.000 EUR. Nájom je uzatvorený do r. 2015. 
 
Dopady zámeru (negatíva): 
(-) Nakoľko nedošlo k porušeniu žiadneho zmluvného ustanovenia je potrebné rokovanie s platným 

nájomcom o predčasnom ukončení zmluvy formou dohody 
(-) V prípade dohody o predčasnom ukončení zmluvy nastupuje povinnosť finančného vyrovnania sa 

zmluvných strán za predčasné ukončenie zmluvy a odkup investície v predpokladanej výške 
250.000 EUR (nové technologické vybavenie kuchyne, zariadenie reštauračných priestorov, 
zariadenie spoločenských priestorov, zariadenie ubytovacích priestorov) 

(-) V prípade ukončenia nájomného vzťahu príde k strate príjmov Službytu na vybratom nájomnom 
vo výške cca 36.000 EUR za rok 

(-) V prípade realizácie zámeru bude potrebné uskutočniť z dôvodu zmeny účelu využitia stavby 
z účelu „Budova ubytovacieho zariadenia“ na účel „Bytový dom“ rekonštrukčné práce realizované 
Službytom v investičnom náklade cca 215.000 EUR v rozsahu: 
- projekty požiarnej ochrany a elektroinštalácie cca 2.500 EUR 
- elektroinštalačné práce pre bytové jednotky cca 125.000 EUR 
- úpravy rozvodov vody, podružného merania, montáž kuchynských liniek v bytových 

jednotkách – cca 85.000 EUR 
- poštové schránky – cca 1.000 EUR 

 
Dopady zámeru (pozitíva): 
(+) V roku 2014 vznikne mestu možnosť odovzdať do užívania bytový dom s 63 bytovými 

jednotkami: 
- 56 jednoizbových bytov 
- 7 garzóniek 

(+) Možnosť pridelenia bývania pre 63 žiadateľom o byty najmä so zameraním na mladé rodiny 
(„byty pre mladých“) 

(+) Pridelenie bytov bez obmedzení ŠFRB a najmä podmienok vzťahujúcich sa na výšku príjmov 
alebo sociálneho postavenia žiadateľov 

(+) Výnos z prenájmu bytov v predpokladanej výške: 
- 56 jednoizbových bytov (x) výmera cca 42m2 (x) 3 € za m2 (x) 12 mesiacov = cca 85.000 

EUR 
- 7 garzóniek (x) výmera cca 20m2 (x) 3 € za m2 (x) 12 mesiacov = cca 5.000 EUR 
Celkový predpokladaný príjem z prenájmu: 90.000 EUR / ročne 
(Predpokladaná návratnosť nákladov na realizáciu zámeru a straty príjmov z ďalšieho prenájmu 
– do 5 rokov) 

(+) Službyt – zverenie nového bytového domu do správy bytového fondu 
(+) Reštauračné a kuchynské priestory: 

- získanie nového reštauračného zariadenia s novým technologickým vybavením kuchyne pre 
možnosti zabezpečovania stravovania a rozvozu stravy pre dôchodcov v rámci činnosti Správy 
zariadení sociálnych služieb 

- možnosť využívania reštauračného zariadenia a kuchyne pre účely mesta na organizovanie 
spoločenských aktivít mesta 

- možnosť poskytnutia zariadenia do nájmu a prevádzky tretím osobám (príjem z prenájmu)  
(+) Možnosť presťahovania Jednoty dôchodcov z nevyhovujúcich priestorov na Ľ. Okánika do 

zrekonštruovaných spoločenských priestorov (klubovní) v Olympii s možnosťou zabezpečenia 
stravovania pre dôchodcov 

(+) Uvoľnenie priestorov na Ľ. Okánika s možnosťou: 
a) rekonštrukcie pre potreby mesta (napr. zriadenie materskej školy) alebo 
b) predaj uvoľnených objektov (príjem z predaja) 

(+) Uvoľnením priestorov na Ľ. Okánika príde k úspore na úhradách za energie spojené s prevádzkou 
JDS, ktoré uhrádzal Službyt 


