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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 (prenájom časti pozemku 
o výmere 18 m2 z parc. „C“ KN č. 222/1 kat. úz. Nitra) 
s c h v a ľ u j e
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 o výmere 18 m2 z parcely „C“ KN č. 222/1 nachádzajúcej sa pod 
stánkom na ul. Mostná, v katastri nehnuteľností evidovanej ako ostatné plochy v celkovej 
výmere 16874 m2 katastrálne územie Nitra, podľa LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, 
žiadateľovi o zmenu nájomcu JUDr. Michalovi Bolchovi, bytom Chmeľová dolina č. 75, 
Nitra, na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 2 518,52 
EUR/rok.
Dôvodom žiadosti o zmenu nájomcu súčasného žiadateľa je pokračovanie v nájomnom 
vzťahu pre prevádzkovanie stánku s rovnakým sortimentom. Stánok odkúpil žiadateľ od 
terajšieho nájomcu Zulkufli Šefkii – FATIMA s.r.o.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

                                                                                                                     T: 31.01.2015  
                                                                                                                     K: MR     
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti 
pozemku o výmere 18 m2 z parc. „C“ KN č. 222/1 kat. úz. Nitra)

      V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
v platnom znení predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry.

      Mesto Nitra je vlastníkom nehnuteľnosti parcela „C“ KN č. 222/1 – ostatné plochy 
o výmere 16874 m2 zapísaná v LV č. 3681 kat. úz. Nitra. Pozemok sa nachádza na ul. 
Mostná.
    Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, odbor majetku obdržal žiadosť JUDr. Michala Bolchu, 
bytom Chmeľová dolina č. 75, Nitra, o zmenu nájomcu predmetnej časti nehnuteľnosti.
Súčasne bola doručená žiadosť spoločnosti Zulkufli Šefkii – FATIMA s.r.o., Štefánikova tr. 
55/20, Nitra, o ukončenie nájmu na spomínaný pozemok pod stánkom, na ktorý bola pôvodne 
uzatvorená a platná nájomná zmluva č. j. 166/1993 – SMM/PS v znení dodatku č. 15 č. j. 
177/2011/OM.
Dôvodom žiadosti o zmenu nájomcu súčasného žiadateľa je pokračovanie v nájomnom 
vzťahu pre prevádzkovanie stánku s rovnakým sortimentom. Stánok odkúpil žiadateľ od 
terajšieho nájomcu Zulkufli Šefkii – FATIMA s.r.o.
Prenájom resp. zmena nájomcu by sa realizovala v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keď pri nájme majetku obce 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. Nájomný vzťah by sa dohodol na dobu neurčitú, s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou.
Odbor majetku MsÚ v Nitre: zistil, že na predmetnú časť pozemku platí nájomná zmluva 
č. j. 166/1993 – SMM/PS v znení dodatku č. 15 č. j. 177/2011/OM. Pri vykonanej obhliadke 
bolo zistené, že stánok s pevnými základmi je postavený na okraji pozemku č. 222/1 popri 
chodníku  bytového domu ul. Mostná o. č. 12.
Nájomné sa uhrádzalo štvrťročne vo výške 629,63 EUR.  
Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na 
zasadnutí konanom dňa 11. 11. 2014 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča                
s c h v á l i ť  zmenu nájomcu na časť pozemku parc. „C“ KN č. 222/1 v LV č. 3681 kat. úz. 
Nitra pod predajným stánkom so zmrzlinou a občerstvením, na Mostnej ulici, pre JUDr. 
Michala Bolchu, Chmeľová dolina č. 75, Nitra, za nájomné vo výške podľa nájomnej zmluvy
č. j. 166/1993 – SMM/PS v znení dodatku č. 15 č. j. 177/2011/OM.
Primátor Mesta Nitry:  dňa 24. 11. 2014  s ú h l a s i l  so zámerom prenájmu na základe 
žiadosti JUDr. Michala Bolchu o zmenu nájomcu časti predmetného pozemku pod stánkom 
v jeho vlastníctve. 
Mestská rada v Nitre: na svojom riadnom zasadnutí uznesením č. 72/2015-MR zo dňa 
13.01.2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Návrh na nakladanie
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku o výmere 18 m2           
z  parc. „C“ KN č. 222/1 kat. úz. Nitra) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.

Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre Návrh na nakladanie
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku o výmere 18 m2           
z  parc. „C“ KN č. 222/1 kat. úz. Nitra) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.
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