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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh  súťažných  podmienok  pre  vypracovanie  súťažného  návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj nehnuteľností pozemok parc. č. 13/1 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1577 m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1 v katastrálnom území Kynek –
Ovocinárska ul.“
I. alternatíva:
s c h v a ľ u j e
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Odpredaj nehnuteľností pozemok parc. č. 13/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1577 m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1 v katastrálnom území Kynek – Ovocinárska ul.“
v y m e n ú v a
komisiu na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
členovia: 

u k l a d á
prednostovi Mestského úradu v Nitre
zabezpečiť vyhlásenie a realizovanie obchodnej verejnej súťaže podľa schválených súťažných 
podmienok

T: 30.06.2015
K: MR

II. alternatíva:
n e s c h v a ľ u j e
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Odpredaj nehnuteľností pozemok parc. č. 13/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1577 m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1 v katastrálnom území Kynek – Ovocinárska ul.“,
ale v prípade získania prostriedkov z európskych zdrojov schvaľuje rekonštrukciu týchto
nehnuteľností v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a ich 
využitie na zriadenie mestských jasiel alebo materskej školy.
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Vyhlasovateľ : Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60 
                         950 06 Nitra

Súťažné podmienky
pre   vypracovanie   súťažného   návrhu   do   obchodnej   verejnej   súťaže:
„Odpredaj nehnuteľností pozemok parc. č. 13/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1577 m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1
v katastrálnom území Kynek – Ovocinárska ul.“ 

                                             V Nitre, január 2015
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Pokyny pre navrhovateľov pre vypracovanie súťažného návrhu obchodnej verejnej 
súťaže:
„Odpredaj nehnuteľností pozemok parc. č. 13/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1577 m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1 v katastrálnom území Kynek – Ovocinárska 
ul.“ 

1.   Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
1.1. Predmetom obchodnej  verejnej  súťaže  (ďalej  len  OVS)  je odpredaj nehnuteľností 
v katastrálnom území Kynek, pozemok parc. č. 13/1 – zastavané  plochy  a nádvoria o výmere 
1577 m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1 vedené  na liste vlastníctva č. 7193 vo vlastníctve 
Mesta Nitra.

1.2. Popis predmetu OVS 
Nehnuteľnosť parc. č. 13/1 v k.ú. Kynek sa nachádza na Ovocinárskej ulici. Na nehnuteľnosť 
je priamy prístup z uvedenej komunikácie. Uvedenú nehnuteľnosť využívalo Mesto Nitra ako 
archív, ktorý bol presťahovaný do iných priestorov. V súčasnosti je nevyužívaná.
Stavba na parc. č. 13/1 bola na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PÚ-14/4207-
2/6439/BRO zo dňa 14.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04.04.2014, zapísaná do 
registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako 
nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod č. 11943/1. Stavbu bývalej školy dala postaviť 
v roku 1908 grófka Užovičová – Blundellová. Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú 
murovanú stavbu, ktorá sa do súčasnosti zachovala vo veľkom rozsahu v pôvodnom stave 
s vysokou mierou autenticity dispozičného, architektonického, materiálového a výtvarného 
riešenia. Nepatrné úpravy objektu nenarušili jeho celistvosť, slohový výraz 
a umeleckohistorickú hodnotu v riešení interiéru i exteriéru. Objekt disponuje súborom 
pamiatkových hodnôt – hodnotou historickou vzhľadom na stav a mieru zachovania objektu 
a v jeho spätosti s históriou obce a zemianskym rodom Užovičovcov, hodnotou urbanistickou 
v jeho situovaní v mestskej časti Kynek východne od kaštieľa a parku, hodnotou 
architektonickou ako celistvo zachovaný predstaviteľ historizujúcej architektúry, vznikajúcej 
na začiatku 20. storočia. Objekt má zachované množstvo architektonických prvkov 
a umelecko-remeselných detailov.
Podľa Územného plánu mesta Nitry (ÚPN) schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, 
uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta 
Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta
Nitry sa predmetný pozemok nachádza v lokalite funkčne určenej pre bývanie.
Z hľadiska priestorového usporiadania je v predmetnej lokalite navrhovaná zástavba uličná 
voľná do 2  NP.
V prípade, že sa bude uvažovať so stavebnými úpravami objektu na predmetnom pozemku, 
ktorý je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou, je potrebné odsúhlasiť navrhované 
stavebné úpravy Krajským pamiatkovým úradom v Nitre.

2. Okruh možných navrhovateľov
2.1. Navrhovateľom môže byť fyzická osoba  staršia  ako  18   rokov, spôsobilá  na   právne      

úkony  (ďalej navrhovateľ).  
2.2. Navrhovateľom môže byť aj právnická osoba, ktorej zámer využitia predmetného 

pozemku bude v súlade s vymedzenou funkciou uvedenou v popise predmetu OVS 
v bode 1.2.

2.3. Navrhovateľom nesmie byť osoba, ktorá sa podieľa na príprave vyhlásenia OVS, ani 
       osoba jej blízka.
2.4. Navrhovatelia musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi.
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3. Podmienky účasti
Navrhovateľ musí spĺňať tieto podmienky: 
3.1. Nemá evidované:
       - daňové nedoplatky (potvrdenie z daňového úradu)
       - nedoplatky z poistného na zdravotné  poistenie,  nemocenské  poistenie  a dôchodkové  
         zabezpečenie (potvrdenie zo zdravotnej a sociálnej poisťovne).
3.2. Navrhovateľ ďalej predloží:     

- pri podnikateľských subjektoch  okrem vyššie uvedených potvrdení aj doklad   o
oprávnení  podnikať  (Výpis  z obchodného registra alebo Živnostenský list). 

3.3. Potvrdenie o tom,  že navrhovateľ má splnené všetky  daňové  a finančné   povinnosti                     
voči

      Mestu   Nitra  (potvrdenie  vydáva  oddelenie  miestnych  daní  a   poplatkov   Mestského 
       úradu v Nitre).
3.4. Uvedené  doklady  pod bodmi 3.1. a 3.2. môžu byť nahradené platným potvrdením Úradu
       pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov.
Všetky požadované doklady musia byť originály alebo overené fotokópie dokladov.

4. Obhliadka pozemku
4.1. Navrhovateľom   sa  odporúča  vykonať  obhliadku  uvedených nehnuteľností tak, aby        

získali prehľad o skutočnom stave nehnuteľnosti.
4.2. Navrhovatelia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú  bližšie  informácie  

na tel.   č.   037/6502 315,   kontaktná   osoba  Ing Vladimír Sabo,  MsÚ  v Nitre,  č.  
dv.  323 v každý pracovný deň. 

5. Typ zmluvy, ktorej uzavretie bude výsledkom OVS
Uzatvorená bude kúpno-predajná zmluva.

6. Zmluvné a platobné podmienky
6.1 Navrhovateľ pri predkladaní ponuky o odkúpenie nehnuteľnosti zloží na účet mesta Nitra 

č. 0800283002/5600, VS 3792362388 časť kúpnej ceny ako vinkuláciu vo výške 
15.000,-EUR.

6.2 Navrhovateľ pri predkladaní ponuky o odkúpenie nehnuteľnosti zloží na účet mesta Nitra 
č. 0800283002/5600, VS 3792362388 finančnú zábezpeku vo výške 1000,-EUR, ktorá 
prepadne v prospech mesta Nitra v prípade, ak víťaz OVS neuzatvorí kúpnu zmluvu 
do 30 dní od výzvy na jej podpísanie.

7. Zodpovedná osoba vyhlasovateľa určená pre styk s navrhovateľmi 
Ing. Vladimír Sabo, odbor majetku MsÚ Nitra
Mestský úrad Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
sabov@msunitra.sk
tel. č. 037/6502 315

8. Miesto a spôsob prevzatia súťažných podmienok 
̶ navrhovatelia si môžu prevziať súťažné podmienky na základe písomnej žiadosti osobne 

na adrese: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, odbor majetku, 
3.poschodie,

̶ kontaktná osoba: Ing. Vladimír Sabo, 
̶ lehota: od 02.03.2015  do 09.03.2015,                
̶ čas: od 800 hod. do 1400 hod. v pracovné dni,
̶ písomné žiadosti navrhovateľov budú zaevidované cez podateľňu MsÚ v Nitre,
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̶ súťažné podmienky budú navrhovateľom poskytnuté bezplatne,

9. Lehota a spôsob doručenia súťažných návrhov
- lehota na predkladanie súťažných návrhov začína plynúť prvým dňom možnosti získať 
súťažné podmienky, t.j. 02.03.2015.
- súťažné návrhy možno predkladať v lehote do 02.04.2015 do 12.00 hod.
- súťažné návrhy sa predkladajú poštou alebo osobne na adrese:
      Mestský úrad v Nitre 
      odbor majetku
     Ing. Vladimír Sabo
     Štefánikova 60, 950 06 Nitra
- súťažné návrhy môžu predložiť len navrhovatelia, ktorí si na základe písomnej žiadosti 
podľa bodu 8., prevzali súťažné podmienky
- súťažné návrhy podpísané navrhovateľom, v prípade právnickej osoby jej štatutárnym 
orgánom, doručia navrhovatelia v uzatvorenom obale s výrazným označením: „OVS  –  
„Odpredaj nehnuteľností pozemok parc. č. 13/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1577 m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1 v katastrálnom území Kynek – Ovocinárska 
ul.“ + NEOTVÁRAŤ. Uzatvorený obal musí obsahovať aj meno a kontaktnú adresu 
navrhovateľa, a to pre prípad vrátenia neotvoreného súťažného návrhu doručeného po lehote 
na predkladanie súťažných návrhov
- doručené súťažné návrhy musia byť označené prezentačnou pečiatkou Mestského úradu 
v Nitre, s označením hodiny doručenia a dátumom doručenia
- navrhovateľ môže do OVS predložiť len jeden súťažný návrh
- vyhlasovateľ uchováva súťažné návrhy v neporušenom stave až do termínu zasadnutia 
súťažnej komisie, pričom mená/obchodné mená navrhovateľov nesmú byť zverejnené.

10. Miesto, deň a hodina zasadnutia súťažnej komisie
Dňa 08.04.2015 o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti č. 633 na 1. poschodí v budove Mestského úradu v Nitre.

11. Lehota na ukončenie OVS 
Lehota na ukončenie: do 31.05.2015
Do tohto termínu sú navrhovatelia viazaní svojimi súťažnými návrhmi. OVS bude ukončená 
podpísaním zmluvy s víťazom.

12. Povinný obsah súťažného návrhu 
- cenová ponuka:
Všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom č. 
107/2014 zo dňa 11.05.2014 na celkovú sumu 91614,72 EUR. To je suma stanovená ako 
minimálna cenová ponuka. Z toho - pozemky: 80852,79 EUR

- stavba súp. č. 62: 10761,93 EUR
- cenová ponuka pri predaji pozemku parc. č. 13/1 a stavby súp. č. 62 na parc. č. 13/1 
musí byť uvedená v tvare: cena pozemku + cena stavby súp. č. 62 = celková suma
- doklady v zmysle bodu 3.1., 3.2., 3.3. alebo bodu 3.4. ako náhrada bodov 3.1. a 3.2.
- súťažný návrh musí byť podpísaný navrhovateľom  

13. Rozsah prípustných zmien
Navrhovateľ môže svoj predložený súťažný návrh meniť alebo dopĺňať len v lehote na 
predkladanie súťažných návrhov.



7

14. Otváranie a kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a spôsob oznámenia 
vybratého súťažného návrhu
- otváranie súťažných návrhov sa uskutočňuje na začiatku zasadnutia súťažnej komisie.
- predseda súťažnej komisie skontroluje neporušenosť obalov, oznámi celkový počet 
predložených súťažných návrhov, očísluje ich a v poradí, v akom boli predložené ich otvorí
- súťažné návrhy sa otvárajú postupne a všetky ich časti sa označia príslušným poradovým 
číslom
- na otváraní súťažných návrhov majú právo zúčastniť sa navrhovatelia, ktorí doručili súťažný 
návrh a ich zástupcovia, ktorých na to písomne poverili
- účastníkom otvárania súťažných návrhov sa oznámia mená, obchodné mená, sídla 
navrhovateľov a ponúknutá finančná čiastka. Ďalší obsah súťažných návrhov sa nesmie 
zverejniť
- komisia vylúči súťažný návrh, ktorý nespĺňa schválené súťažné podmienky
- komisia vyhodnocuje iba súťažné návrhy, ktoré splnili podmienky uvedené vyhlasovateľom 
v súťažných podmienkach. V prípade, ak komisia zistí pri vyhodnocovaní nejasnosti, 
nedostatky, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzve navrhovateľa na spresnenie, resp. 
doplnenie jeho návrhu
- komisia vyhodnotí súťažné návrhy na základe hodnotenia jednotlivých členov komisie a určí 
poradie úspešnosti súťažných návrhov
- hodnotiacim kritériom je navrhovaná kúpna cena. Najvyššia ponúknutá cena bude 
hodnotená ako najvýhodnejšia, ak navrhovateľ splní ostatné podmienky OVS.
- vyhlasovateľ najneskôr do 15 dní po vyhodnotení OVS písomne vyrozumie navrhovateľa na 
prvom mieste, že jeho súťažný návrh bol vyhodnotený ak víťazný a vyzve ho na podpísanie 
zmluvy, ktorú je víťaz povinný podpísať do 30 dní od doručenia výzvy na jej podpísanie. 
V prípade, že v lehote do 30 dní od doručenia výzvy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy 
z akéhokoľvek dôvodu na strane navrhovateľa, ako víťaza súťaže, má sa za to, že navrhovateľ 
nemá záujem o uzatvorenie zmluvy, o čom bude v písomnej výzve poučený

15. Použitý jazyk v OVS
Celý súťažný návrh predložený do OVS musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

16. Ďalšie podmienky OVS
- vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť  všetky  predložené   ponuky  (§ 287  Obch. 
zákonníka) V takom prípade o tom bez zbytočného odkladu vyrozumie všetkých 
navrhovateľov.
- vyhlasovateľ   si  vyhradzuje   právo  zmeniť   podmienky   súťaže,   prípadne   súťaž   zrušiť
   (§ 283 Obch. zákonníka)
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do  súťaže  subjekty,  ktoré  si  neplnia  finančné 
   záväzky voči Mestu Nitra 
- do   uplynutia  stanovenej  lehoty  musia  byť   súťažné   návrhy   doručené   vyhlasovateľovi 
- súťažné návrhy musia byť podpísané navrhovateľmi
- doručené súťažné  návrhy  musia  byť  označené  prezentačnou  pečiatkou  Mestského  úradu 
   v Nitre, s označením dátumu a hodiny doručenia
- vyhlasovateľ nehradí náklady navrhovateľov spojené s účasťou v OVS

Vypracoval:
Ing. Vladimír Sabo, referent pre evidenciu majetku
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Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.04.2011 prerokovalo Návrh na 
zámer odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (prebytočné nehnuteľnosti) a 
uznesením číslo 77/2011-MZ schválilo 
zámer odpredaja stavby súp. č. 62, na pozemku parc. č. 13/1 a pozemku parc. č. 13/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 577 m2 v k. ú. Kynek formou priameho predaja 
minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, resp. formou OVS, ak hodnota nehnuteľnosti 
podľa ZP bude vyššia ako 40 000,- € a to v prípade, ak nebude využité právo prednostného 
prevodu nájomcu.
Keďže cena stanovená znaleckým posudkom č. 107/2014 je vo výške 91 600,- €, predaj sa 
uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Kynek, 
pozemok parc. č. 13/1 – zastavané  plochy  a nádvoria o výmere 1577 m2 a stavba súp. č. 62 
na parc. č. 13/1 vedené  na liste vlastníctva č. 7193 vo vlastníctve Mesta Nitra. Uvedenú 
nehnuteľnosť využívalo Mesto Nitra ako archív, ktorý bol presťahovaný do iných priestorov. 
V súčasnosti je nevyužívaná.
Stavba na parc. č. 13/1 v kat. území Kynek bola na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu 
SR č. PÚ-14/4207-2/6439/BRO zo dňa 14.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
04.04.2014, zapísaná do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod č. 11943/1. V zmysle § 
23 ods.1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
sme predmetnú nehnuteľnosť ponúkli Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Dňa 
28.07.2014 prišlo vyjadrenie k ponuke, že ponuku na kúpu národnej kultúrnej pamiatky 
neprijíma.
Dňa 09.01.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na úrovni primátora o projektových 
zámeroch z Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014-2020, ktorého 
predmetom bolo prerokovanie stavu projektových zámerov za Mesto Nitra do stratégie 
„Trvalo udržateľného rozvoja mesta“, doplnenie projektových zámerov a stav pripravenosti 
realizácie projektov. Jedným z týchto zámerov je aj využitie nehnuteľnosti bývalého archívu 
na Kyneku na zriadenie mestských jasiel alebo materskej školy.
VMČ č. 5 – Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce: odporúča odpredaj uvedenej 
nehnuteľnosti parc. č. 13/1 vo vlastníctve mesta.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí 
konanom dňa 16.10.2014 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča schváliť podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavby súp. č. 62 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
13/1 a pozemok reg. „C“ KN parc. č. 13/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1577 m2

na LV č. 7193 v kat. úz. Kynek.
Mestská rada v Nitre: materiál bude prerokovaný na zasadnutí konanom dňa 03.02.2015, 
vyjadrenie predložíme na zasadnutie MZ.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na zasadnutie Mestského zastupiteľstva návrh 
súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Odpredaj nehnuteľností pozemok parc. č. 13/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1577 
m2 a stavba súp. č. 62 na parc. č. 13/1 v katastrálnom území Kynek – Ovocinárska ul.“ ako I. 
alternatívu alebo II. alternatívu neschváliť návrh súťažných podmienok a využiť tieto 
nehnuteľnosti pre Mesto Nitra.
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