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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN 
parc. č. 7350 k. ú. Nitra)
schvaľuje
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom časti pozemku „C“ KN parc. č. 7350 – zast. plochy a nádvoria o výmere 14 m2 k. ú. 
Nitra, na ktorom sa nachádza predajný stánok, zapísaného na liste vlastníctva č. 3681 na 
vlastníka Mesto Nitra, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo 
výške 1.000,- €/rok, pre spoločnosť PEVE-3P, s.r.o., Štúrova 12/97, 949 01 Nitra, IČO: 
47 781 203 za účelom prevádzkovania predajného stánku so sortimentom PNS, predaj 
tabakových výrobkov, zberňa Tiposu, drobný doplnkový tovar, predaj darčekových predmetov 
a cukroviniek, z dôvodu, že spoločnosť odkúpila predajný stánok nachádzajúci sa na pozemku 
od predchádzajúceho majiteľa stánku a nájomcu pozemku. 
uložiť
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.05.2015
K: MR



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry (časť pozemku „C“ 
KN  parc. č. 7350 k. ú. Nitra) 
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so 
Všeobecne záväzným nariadením Mesta  Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
v platnom znení predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry na základe žiadosti, ktorú predložila spoločnosť PEVE-3P, s.r.o., Štúrova 12/97, 949 01 
Nitra, IČO: 47 781 203 o prenájom časti pozemku „C“ KN parc. č. 7350 o výmere 14 m2 k. ú. 
Nitra.

Spoločnosť PEVE-3P, s.r.o., Štúrova 12/97, 949 01 Nitra, IČO: 47 781 203 listom zo dňa 
27.10.2014 požiadala o prenájom časti pozemku „C“ KN parc. č. 7350 o výmere 14 m2 v k. ú. 
Nitra na Škultétyho ulici v Nitre, na ktorom je postavený stánok, ktorý žiadateľ spoločnosť 
PEVE-3P, s.r.o., Štúrova 12/97, 949 01 Nitra, IČO: 47 781 203 odkúpil od nájomcu 
predmetnej časti pozemku p. Márie Husárovej – Maja, Škultétyho 536/44, 949 11 Nitra, IČO: 
40 880 150, ktorá má s Mestom Nitra uzavretý nájomný vzťah na základe Dodatku č. 3 zo dňa 
12.12.2003 k Nájomnej zmluve č. 79/2001 SMM, č. j. 855/2001/SMM/Tužinská zo dňa 
21.12.2001 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „nájomná zmluva“) za účelom 
prevádzkovania predajného stánku so sortimentom PNS, zberňa Tiposu, zberňa 
fotografického materiálu, príjem inzercie, kopírovanie písomností, drobný doplnkový tovar, 
predaj darčekových predmetov, cukroviniek.
Súčasný nájomca predajného stánku p. Mária Husárová nás požiadala o ukončenie nájomného 
vzťahu ku dňu 31.12.2014. Mária Husárová platí nájomné vo výške 984,48 €/rok, nájomné za 
rok 2014 nemá uhradené a na písomné výzvy Referátu účtovnej evidencie a pokladničných 
operácií neodpovedala. Spis je postúpený JUDr. Hippovi na vymáhanie nedoplatku na 
nájomnom.
Účel prevádzkovania predajného stánku zostáva nezmenený, t. j. predajný stánok PNS, predaj 
tabakových výrobkov, zberňa Tiposu, drobný doplnkový tovar, predaj darčekových 
predmetov a cukroviniek.
Pozemok parc. č. 7350 – zast. plochy a nádvoria o výmere 841 m2 k. ú. Nitra je zapísaný na 
LV č. 3681 na vlastníka Mesto Nitra.

Mestský úrad v Nitre
Odbor majetku predložil primátorovi mesta Nitra návrh na zámer nakladania 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku parc. č. 7350 – zast. 
plochy a nádvoria o výmere 14 m2 v k. ú. Nitra spoločnosti PEVE-3P, s.r.o., Štúrova 12/97, 
949 01 Nitra, IČO: 47 781 203 a primátor súhlasil so zámerom prenájmu časti predmetného 
pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosti PEVE-3P, s.r.o., 
Štúrova 12/97, 949 01 Nitra, IČO: 47 781 203 z dôvodu, že odkúpil predajný stánok 
nachádzajúci sa na tomto pozemku od predchádzajúceho majiteľa stánku a nájomcu pozemku, 
za účelom prevádzkovania predajného stánku za nájomné vo výške ako bolo dohodnuté s 
predchádzajúcim nájomcom pozemku pod stánkom.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť na svojom zasadnutí konanom dňa 11.11.2014 žiadosť prerokovala 
a uznesením č. 181/2014 odporučila schváliť prenájom časti pozemku „C“ KN parc. č.7350 
o výmere 14 m2 k. ú. Nitra na Škultétyho ulici v Nitre, zapísaný na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo 
vlastníctve Mesta Nitra, pre spoločnosť PEVE-3P, s.r.o., Štúrova 12/97, 949 01 Nitra, IČO: 
47 781 203 za účelom prevádzkovania predajného stánku za nájomné vo výške ako bolo 
dohodnuté s predchádzajúcim nájomcom pozemku pod stánkom, t. j. 984,48 €/rok.



Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 13.01.2015 prerokovala návrh na
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 7350 k. ú. 
Nitra),
a odporúča schváliť 
prenájom predmetnej nehnuteľnosti tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie.








