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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. 170/2014-MZ zo dňa 
15.05.2014 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry - 
garáže s pozemkami v kat. úz. Nitra ul. Schurmannova 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 170/2014-MZ zo dňa 15.05.2014 
nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť celé pôvodné znenie 
 
a nahradiť ho znením: 
I. alternatíva 
n e s c h v a ľ u j e 
zámer predaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz Nitra, a to: 
a) garáže: s. č. 1964 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 908 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1964 postavená,  
b) garáže s. č. 1965 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 909 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1965 postavená,  
c) garáže: s. č. 1966 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 910 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1966 postavená,  
d) garáže: s. č. 1967 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 911 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1967 postavená,  
e) garáže: s. č. 1968 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 912 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1968 postavená,  
f) garáže: s. č. 1969 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 913 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1969 postavená,  
g) garáže: s. č. 1970 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 914 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1970 postavená,  
h) garáže: s. č. 1971 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 967 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1971 postavená,  
i) garáže: s. č. 1972 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 968 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1972 postavená,  
j) garáže: s. č. 1973 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 969 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1973 postavená,  
k) garáže: s. č. 1974 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 970 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1974 postavená,  
l) garáže: s. č. 1975 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 971 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1975 postavená,  
m) garáže: s. č. 1976 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 972 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1976 postavená,  
n) garáže: s. č. 1977 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 973 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1977 postavená,  
o) garáže: s. č. 1978 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 957 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1978 postavená 
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p) garáže: s. č. 1979 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 958 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 20 m2, na ktorom je garáž s. č. 1979 postavená 
q) garáže: s. č. 1980 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 959 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1980 postavená,  
r) garáže: s. č. 1981 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 960 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1981 postavená,  
s) garáže: s. č. 1982 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 961 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1982 postavená, 
t) garáže: s. č. 1983 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 962 – zast. plochy a nádvoria  
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1983 postavená 
u) garáže: s. č. 1984 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 963 – zast. plochy a nádvoria  
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1984 postavená,  
 
alebo 
 
II. alternatíva 
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer predaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz Nitra, a to: 
a) garáže: s. č. 1964 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 908 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1964 postavená,  
b) garáže s. č. 1965 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 909 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1965 postavená,  
c) garáže: s. č. 1966 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 910 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1966 postavená,  
d) garáže: s. č. 1967 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 911 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1967 postavená,  
e) garáže: s. č. 1968 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 912 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1968 postavená,  
f) garáže: s. č. 1969 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 913 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1969 postavená,  
g) garáže: s. č. 1970 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 914 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1970 postavená,  
h) garáže: s. č. 1971 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 967 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1971 postavená,  
i) garáže: s. č. 1972 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 968 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1972 postavená,  
j) garáže: s. č. 1973 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 969 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1973 postavená,  
k) garáže: s. č. 1974 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 970 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1974 postavená,  
l) garáže: s. č. 1975 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 971 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1975 postavená,  
m) garáže: s. č. 1976 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 972 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1976 postavená,  
n) garáže: s. č. 1977 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 973 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1977 postavená,  
o) garáže: s. č. 1978 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 957 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1978 postavená 
p) garáže: s. č. 1979 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 958 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 20 m2, na ktorom je garáž s. č. 1979 postavená 
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q) garáže: s. č. 1980 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 959 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1980 postavená,  
r) garáže: s. č. 1981 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 960 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1981 postavená,  
s) garáže: s. č. 1982 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 961 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1982 postavená, 
t) garáže: s. č. 1983 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 962 – zast. plochy a nádvoria  
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1983 postavená 
u) garáže: s. č. 1984 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 963 – zast. plochy a nádvoria  
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1984 postavená,  
v prospech aktuálnych podnájomníkov garáží ako žiadateľov o odpredaj prostredníctvom 
nájomcu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra, IČO: 31 447 929, ktorý navrhol 
odpredaj garáží z dôvodu ich zlého technického stavu s potrebnými rozsiahlymi opravami, 
ktorých náklady presahujú dvojročný nájom.  
uložiť 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
 
        T: 31. 12. 2014 
        K: MR 
 
alebo 
 
III. alternatíva 
s c h v a ľ u j e 
spôsobom priameho predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
zámer predaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz Nitra, a to: 
a) garáže: s. č. 1964 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 908 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1964 postavená,  
b) garáže s. č. 1965 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 909 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1965 postavená,  
c) garáže: s. č. 1966 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 910 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1966 postavená,  
d) garáže: s. č. 1967 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 911 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1967 postavená,  
e) garáže: s. č. 1968 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 912 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1968 postavená,  
f) garáže: s. č. 1969 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 913 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1969 postavená,  
g) garáže: s. č. 1970 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 914 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1970 postavená,  
h) garáže: s. č. 1971 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 967 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, na ktorom je garáž s. č. 1971 postavená,  
i) garáže: s. č. 1972 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 968 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1972 postavená,  
j) garáže: s. č. 1973 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 969 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1973 postavená,  
k) garáže: s. č. 1974 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 970 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1974 postavená,  
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l) garáže: s. č. 1975 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 971 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1975 postavená,  
m) garáže: s. č. 1976 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 972 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1976 postavená,  
n) garáže: s. č. 1977 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 973 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1977 postavená,  
o) garáže: s. č. 1978 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 957 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1978 postavená 
p) garáže: s. č. 1979 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 958 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 20 m2, na ktorom je garáž s. č. 1979 postavená 
q) garáže: s. č. 1980 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 959 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1980 postavená,  
r) garáže: s. č. 1981 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 960 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1981 postavená,  
s) garáže: s. č. 1982 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 961 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1982 postavená, 
t) garáže: s. č. 1983 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 962 – zast. plochy a nádvoria  
o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1983 postavená 
u) garáže: s. č. 1984 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 963 – zast. plochy a nádvoria  
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1984 postavená,  
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
 
        T: 31. 12. 2014 
        K: MR 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 170/2014-MZ zo dňa 
15.05.2014 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry - 
garáže s pozemkami v kat. úz. Nitra ul. Schurmannova) 
 
    Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 15.05.2013 prerokovalo Návrh 
na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (garáže s pozemkami v 
kat. úz. Nitra ul. Schurmannova) a uznesením č. 170/2014-MZ schválilo  
1.  spôsobom priameho predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom, zámer 
predaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz Nitra, a to: 
- garáží s. č. 1971 – 1977, 1980 – 1982, 1984 spolu s pozemkami, na ktorých sú jednotlivé 
garáže postavené 
2. spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností zapísaných na LV  
č. 3681 pre kat. úz Nitra, a to: 
- garáží s. č. 1978, 1979 a 1983 spolu s pozemkami, na ktorých sú garáže postavené pre 
jednotlivých žiadateľov – lekárov MUDr. Dušana Vondráka ml., MUDr. Dušana Vondráka st.              
a MUDr. Jána Vajdu s ambulanciami priamo susediacimi s predmetnými garážami 
 
uložilo 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
 
Odbor majetku:  predmetné garáže dalo Mesto Nitra do nájmu spoločnosti Službyt Nitra,    
s. r. o. so sídlom Janka Kráľa 122, Nitra, IČO: 31 447 929, zmluvou o nájme č. j. 
627/2003/OSM zo dňa 28.07.2003. Službyt Nitra s.r.o. dal tieto garáže do podnájmu tretím 
osobám (zoznam garáží a podnájomníkov viď tabuľka). Službyt Nitra s.r.o. navrhol odpredaj 
garáží z dôvodu ich zlého technického stavu, ktorý by si vyžiadal rozsiahle opravy, ktorých 
náklady presahujú dvojročný nájom. Z dôvodu realizácie zákonného predkupného práva boli 
garáže ponúknuté najprv spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., ktorý písomne oznámil, že nemá 
záujem o ich odkúpenie. Záujem o odkúpenie garáží prejavili ich podnájomníci, na ktorých sa 
však zákonné predkupné právo nevzťahuje.  
Odbor majetku obdržal písomné žiadosti nielen podnájomníkov (zoznam garáží 
a podnájomníkov viď tabuľka) prostredníctvom Službyt Nitra, s. r. o., ale aj ďalších 
záujemcov, ktorí nie sú podnájomníkmi. Súčasne eviduje písomne zdôvodnenú žiadosť 
MUDr. Jána Vajdu, Vinohradnícka č. 42, 949 01 Nitra – Neštátna stomatologická ambulancia 
Schurmannova 11, Nitra o odpredaj garáže: s. č. 1983 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 
962 – zast. plochy a nádvoria o výmere 19 m2, na ktorom je garáž s. č. 1983 postavená 
a garáže: s. č. 1983 spolu s pozemkom parc. registra „C“ č. 963 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 22 m2, na ktorom je garáž s. č. 1984 postavená, ktorú odôvodnil potrebou 
skladových a archívnych priestorov pre prevádzku zubnej ambulancie priamo susediacej 
s priestormi uvedených garáží. 
Po schválení zámeru nakladania s  jednotlivými garážami na základe prijatého uznesenia č. 
170/2014-MZ zo dňa 15. 05. 2014 bolo na odbor majetku doručených viacero námietok 
a pripomienok, hlavne zo strany súčasných podnájomníkov. 
Mestská rada v Nitre: na svojom zasadnutí konanom dňa 10. 06. 2014 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uznesením č. 415/2014-MR schváliť zmenu uznesenia 
v prospech navrhovanej II. alternatívy:  
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností – garáží s. č. 1971 – 
1984 spolu s pozemkami zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz Nitra,  



 

 7 
 

a to v prospech aktuálnych podnájomníkov garáží ako žiadateľov o odpredaj prostredníctvom 
nájomcu Službyt Nitra, s. r. o., Janka Kráľa 122, Nitra, IČO: 31447929, ktorý navrhol 
odpredaj garáží z dôvodu ich zlého technického stavu s potrebnými rozsiahlymi opravami, 
ktorých náklady presahujú dvojročný nájom 
 
Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre Návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 170/2014-MZ zo dňa 15.05.2014 (Návrh na 
zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry - garáže s pozemkami v kat. 
úz. Nitra ul. Schurmannova), ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
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