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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o. – odpredaj nebytových priestorov - lekáreň v poliklinike 
Klokočina, p.č. 7220/9 – k.ú. Nitra)
I. alternatíva
n e s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
zámer odpredať nebytový priestor (lekáreň) o výmere 265,81 m2 nachádzajúci sa v podlubí 
polikliniky na Hviezdoslavovej ul. v kat. území Nitra, a príslušný podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach budovy a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela registra C KN č. 
7220/9 – zast. plochy o celkovej výmere 3085 m2 zapísanej na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta 
Nitra pre spoločnosť Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o., so sídlom Rišňovce č. 25, IČO: 
43891853.

alebo

II. alternatíva

s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
zámer odpredať nebytový priestor (lekáreň) o výmere 265,81 m2 nachádzajúci sa v podlubí 
polikliniky na Hviezdoslavovej ul. v kat. území Nitra, a príslušný podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach budovy a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela
registra C KN č. 7220/9 – zast. plochy o celkovej výmere 3085 m2 zapísanej na LV č. 3681 vo 
vlastníctve Mesta Nitra pre spoločnosť Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o., so sídlom 
Rišňovce č. 25, IČO: 43891853. Predmetné priestory žiadateľ vybudoval na vlastné náklady. 
Stavba bola skolaudovaná ako dočasná. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 24.07.2006. 
Na základe dohody odovzdal žiadateľ Mestu Nitra stavbu do majetku. V súčasnosti tieto 
priestory využíva ako lekáreň v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 71a/6/2008 
a má v záujme aj naďalej pokračovať v tejto činnosti.
u k l a d á

vedúcemu odboru majetku 
1. zabezpečiť všetky úkony voči stavebnému úradu potrebné k tomu, aby predmet 

prevodu bol stavbou spôsobilou na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností
2. zabezpečiť vyžiadanie stanoviska Fondu národného majetku k odpredaju
3. zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov

T: 31.10.2015
K: MR
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra
(Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o. – odpredaj nebytových priestorov - lekáreň 

v poliklinike Klokočina, p.č. 7220/9 – k.ú. Nitra)

V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra predkladáme 
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra na základe žiadosti 
spoločnosti Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o., so sídlom Rišňovce č. 25, IČO: 43891853.

Jedná sa o nebytové priestory o výmere 265,81 m2 nachádzajúce sa pod viacpodlažnou 
časťou objektu zdravotného strediska Nitra-Klokočina na Hviezdoslavovej č. 1, ktorá bola 
pôvodne riešená ako podchodná na pilieroch. Touto stavbou sa podchodná časť zdravotného 
strediska zastavala. Žiadateľ využíva predmetné priestory ako lekáreň na základe Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov č. 71a/6/2008.

Objekt lekárne zrealizovala na svoje náklady spoločnosti MML spol. s r.o. a následne 
tento objekt v hodnote 145155,-€ odovzdala do majetku Mesta Nitry na základe dohody 
o odovzdaní diela. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 71a/6/2008 bola uzatvorená na 
základe zmluvy o postúpení pohľadávok medzi spoločnosťou MML spol. s r.o. a 
spoločnosťou Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o., pričom konateľ je stále ten istý.

V nájomnej zmluve boli zohľadnené vynaložené investície na realizáciu objektu, 
pričom celá hodnota investície by bola započítaná formou jej zápočtu s nájomným do 
31.12.2016. Nezapočítaná hodnota investície v termíne od uzatvorenia kúpnej zmluvy do 
31.12.2016 bude zohľadnená v kúpnej cene, ktorej výška je na základe znaleckého posudku č. 
155/2014 v hodnote 146000,- €.

Mesto Nitra nadobudlo Polikliniku Klokočina so súp. č. 650 vybudovanú na parc. č. 
7220/9 Zmluvou o prevode privatizovaného majetku od Fondu národného majetku SR zo dňa 
30.03.2005.
VMČ č. 4 – Klokočina: po prerokovaní predloženej žiadosti na zasadnutí konanom dňa 
11.11.2014 predaj predmetnej nehnuteľnosti neodporúča.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:  na zasadnutí 
konanom dňa 11.11.2014 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča neschváliť zámer 
odpredaj nebytového priestoru pre spoločnosť Top Pharmex Rišňovce spol. s r.o..

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra tak, 
ako je uvedený v návrhu na uznesenie.
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