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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo
Návrh na realizáciu investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť 
formou verejno-súkromného partnerstva

ALTERNATÍVA č. 1/

1. súhlasí
s vyhodnotením verejného ponukového konania na vytvorenie verejno-súkromného partnerstva pri 
realizácii investičného zámeru mesta Nitry v zmysle uznesenia č. 233/2010-MZ zo dňa 9.9.2010 –
Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť podľa predloženého materiálu (príloha)

2. prijíma
obchodnú spoločnosť COS – Československá obchodní s.r.o., so sídlom Křenova 438/7, 162 00 
Praha 6 – Veleslavín, IČO: 288 74 714, zapísanú v obchodnom registri vedeného Mestským súdom 
v Prahe, oddiel C, vložka 150504, za úspešného uchádzača verejného ponukového konania na 
vytvorenie verejno-súkromného partnerstva pri realizácii investičného zámeru mesta Nitry –
Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím

3. súhlasí
s uzatvorením zmluvy o budúcich zmluvných právach a záväzkoch účastníkov pri realizácii 
investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť s odkazom na ust. § 
289 a súv. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Mestom Nitra a obchodnou 
spoločnosťou COS – Československá obchodní s.r.o., so sídlom Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 –
Veleslavín, IČO: 288 74 714, zapísanú v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, 
oddiel C, vložka 150504 za nasledovných podmienok:
a) spoločnosť COS – Československá obchodní s.r.o., so sídlom Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 –

Veleslavín, IČO: 288 74 714 na vlastné náklady spracuje projektovú dokumentáciu a zabezpečí 
procesy potrebné v zmysle platnej legislatívy SR na vydanie právoplatných rozhodnutí 
a povolení spôsobilých a oprávňujúcich na dostavbu areálu Letného kúpaliska Sihoť 
s celoročným využitím

b) spoločnosť COS – Československá obchodní s.r.o., so sídlom Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 –
Veleslavín, IČO: 288 74 714 po splnení písm. a) na základe realizačnej stavebnej dokumentácie 
predloží mestu Nitra na schválenie rozpočet stavby (výšku investície) a harmonogram 
stavebných prác s alternatívou možného zachovania čiastočnej funkčnosti areálu počas výstavby

c) účastníci zmluvy prejavia záujem s odkazom na § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení na budúce vytvorenie spoločnej obchodnej spoločnosti za 
účelom budúceho prevádzkovania Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím tak, že 
obchodný podiel účastníkov bude vychádzať z nasledovného:

1) veľkosť obchodného podielu v prospech Mesta Nitry bude určený pomerom hodnoty 
majetku mesta (pozemky a stavby tvoriace areál kúpaliska vo vlastníctve mesta) určeného 
znaleckým posudkom v stave ku dňu podpisu zmluvy ku konečnej hodnote diela vrátane 
majetku mesta ako celku

2) veľkosť obchodného podielu v prospech spoločnosti COS – Československá obchodní s.r.o., 
so sídlom Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČO: 288 74 714 bude určený 
pomerom preukázateľne oprávnenej investície na dostavbu Letného kúpaliska Sihoť
s celoročným využitím ku konečnej hodnote diela vrátane majetku mesta ako celku

za podmienky, že v prípade ukončenia záujmu spoločnosti COS – Československá obchodní 
s.r.o., so sídlom Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČO: 288 74 714 na obchodnej 
účasti v spoločnosti zriadenej podľa vyššie uvedeného bude mať Mesto Nitra predkupné právo 
na odkúpenie podielu spoločnosti za kúpnu cenu 1,-EUR bez DPH, pokiaľ sa účastníci 
nedohodnú inak, pričom schválenie inej dohody bude podmienené schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre



d) za podmienky, že spoločnosť COS – Československá obchodní s.r.o., so sídlom Křenova 438/7, 
162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČO: 288 74 714 preukáže finančné krytie v plnom rozsahu 
predpokladaných nákladov na dostavbu areálu Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím, 
a to formou vlastných zdrojov, formou záväzného úverového prísľubu alebo iným alternatívnym 
spôsobom preukazujúcim bonitu spoločnosti na stavbu pred realizáciou samotného investičného 
zámeru

e) za podmienky, že každý účastník bude povinný nahradiť druhej zmluvnej strane preukázateľné 
vynaložené náklady k príprave diela v prípade, že k realizácii zámeru nepríde z bezdôvodnosti 
v konaní druhého účastníka

f) za podmienky, že cena vstupného na Letné kúpalisko Sihoť s celoročným využitím bude určená 
vždy až s preukázateľným súhlasom mesta so zohľadnením ekonomicky oprávnených nákladov 
vznikajúcich pri prevádzke kúpaliska

4. schvaľuje
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na LV č. 5953 a na LV č. 
3681 v k.ú. Nitra, a to: 
Letné kúpalisko – Sihoť, Jesenského 3, Nitra, kat. územie Nitra, LV č. 5953 a na LV č. 3681
- budova na parc. č. 147/12, súp. č. 1659
- šatne na parc. č. 145, bez súp. č. 
- šatne  na parc. č. 146, bez súp. č. 
- kúpalisko - bazén na parc. č. 147/5
- kúpalisko - bazén na parc. č. 147/6
- dopadový bazén na parc. č. 147/29, bez súp. č.
- kúpalisko - bazén na parc. č. 148/1
- kúpalisko - bazén na parc. č. 148/2
- kúpalisko - bazén na parc. č. 151/7
- kúpalisko - bazén na parc. č. 151/8
- zariadenie ZVS - strojovňa na parc. č. 150
- zariadenie ZVS - strojovňa na parc. č. 147/9
- parc. č. 145 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 426 m2

- parc. č. 146 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2

- parc. č. 147/2 – ostatná plocha o výmere 75 m2

- parc. č. 147/4 – ostatná plocha o výmere 416 m2

- parc. č. 147/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2

- parc. č. 147/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 116 m2

- parc. č. 147/7 – ostatná plocha o výmere 2 972 m2

- parc. č. 147/8 – ostatná plocha o výmere 272 m2

- parc. č. 147/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2

- parc. č. 147/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 598 m2

- parc. č. 147/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 233 m2

- parc. č. 147/13 – ostatná plocha o výmere 136 m2

- parc. č. 147/14 – ostatná plocha o výmere 506 m2

- parc. č. 147/15 – ostatná plocha o výmere 693 m2

- parc. č. 147/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2

- parc. č. 147/17 – ostatná plocha o výmere 37 m2

- parc. č. 147/18 – ostatná plocha o výmere 4 924 m2

- parc. č. 147/20 – ostatná plocha o výmere 2 107 m2

- parc. č. 147/23 – ostatná plocha o výmere 14 m2

- parc. č. 147/24 – ostatná plocha o výmere 40 m2

- parc. č. 147/25 – ostatná plocha o výmere 23 m2

- parc. č. 147/26 – ostatná plocha o výmere   7 m2

- parc. č. 147/27 – ostatná plocha o výmere 16 m2

- parc. č. 147/28 – ostatná plocha o výmere 48 m2

- parc. č. 147/29 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 m2

- parc. č. 147/30 – ostatná plocha o výmere 127 m2

- parc. č. 148/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 878 m2

- parc. č. 148/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2



- parc. č. 150 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 207 m2

- parc. č. 151/4 – ostatná plocha o výmere 29 m2

- parc. č. 151/5 – ostatná plocha o výmere 376 m2

- parc. č. 151/6 – ostatná plocha o výmere 69 m2

- parc. č. 151/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2

- parc. č. 151/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287 m2

- parc. č. 151/9 – ostatná plocha o výmere 665 m2

pre nájomcu: COS – Československá obchodní s.r.o., so sídlom Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 –
Veleslavín, IČO: 288 74 714, na dobu určitú, a to do zrealizovania investičného zámeru dostavby 
Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím jeho stavebným vybudovaním s platne vydaným 
kolaudačným rozhodnutím, resp. ostatnou platnou dokumentáciou spôsobilou a oprávňujúcou na 
riadne prevádzkovanie kúpaliska, ktoré bude následne zverené do prevádzky obchodnej spoločnosti 
založenej s odkazom na bod 3/ písm. c) tohto uznesenia

Dôvodmi osobitného zreteľa sú:
- dlhodobý záujem mesta na vytvorení verejno-súkromného partnerstva pri realizácii investičného 

zámeru mesta Nitry v zmysle uznesenia č. 233/2010-MZ zo dňa 9.9.2010 – Dostavba areálu 
Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím tak, aby na dostavbu kúpaliska boli použité 
výlučne cudzie zdroje mimo rozpočtu mesta

- vytvorenie verejno-súkromného partnerstva s uchádzačom, ktorý vzišiel z verejného 
ponukového konania vyhláseného mestom

- zhodnotenie majetku mesta určeného na podporu rekreačno-kultúrneho vyžitia obyvateľov 
mesta, na podporu cestovného ruchu a turizmu

- splnenie náležitostí ustanovených platnou legislatívou SR na obstaranie platnej dokumentácie 
spôsobilej na realizáciu dostavby areálu Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím

ukladá
prednostovi MsÚ
- zabezpečiť proces uzatvorenia zmluvného vzťahu v zmysle bodu 3/ výrokovej časti tohto 

uznesenia, a to z časového hľadiska až po schválení prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Nitry spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s odkazom na bod 4/ výrokovej časti tohto 
uznesenia

vedúcemu odboru majetku 
- zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku k dotknutým nehnuteľnostiam
- zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov

T: 30.06.2015
K: MR



ALTERNATÍVA č. 2/

1. nesúhlasí
s vyhodnotením verejného ponukového konania na vytvorenie verejno-súkromného partnerstva pri 
realizácii investičného zámeru mesta Nitry v zmysle uznesenia č. 233/2010-MZ zo dňa 9.9.2010 –
Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť podľa predloženého materiálu

2. súhlasí
s realizáciou investičného zámeru - Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť ako vlastnej investičnej 
akcie mesta Nitry

3. odporúča
primátorovi mesta
ďalej rokovať s autorom ideového návrhu Dostavby areálu Letného kúpaliska Sihoť o ďalších 
možnostiach a podmienkach spolupráce pri zabezpečovaní projektovej prípravy investičného zámeru 
mesta

4. ukladá
prednostovi MsÚ a vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu
- spracovať finančnú analýzu možností financovania investičného zámeru mesta Nitry - Dostavby

areálu Letného kúpaliska Sihoť ako vlastnej investičnej akcie mesta
- pripraviť rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta na rok 2015 na spracovanie projektovej 

dokumentácie k investičnej akcie - Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť



Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 254/2013-MZ zo dňa 01.08.2013 súhlasilo s vyhlásením 
výzvy na vytvorenie verejno-súkromného partnerstva pri realizácii investičného zámeru mesta Nitry 
v zmysle uznesenia č. 233/2010-MZ zo dňa 9.9.2010 – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť 
formou verejného ponukového konania s nasledovnými požiadavkami a kritériami hodnotenia 
návrhov:
- architektonický návrh, štúdia riešenia
- preukázanie vlastného personálneho, technického a ekonomického zabezpečenia pre realizáciu 

investičného zámeru
- podnikateľské oprávnenie uchádzača, jeho história a referencie
- návrh partnerstva s mestom Nitra.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre súčasne odporučilo primátorovi mesta Nitry rokovať s úspešným 
uchádzačom ponukového konania o spoločnom postupe a forme realizácie investičného zámeru 
a uložilo prednostovi MsÚ zabezpečiť proces vyhlásenia výzvy podľa tohto uznesenia.

Ponukové konanie na predloženie návrhov realizácie investičného zámeru mesta Nitry – Dostavby 
areálu Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím bolo vyhlásené od 26.05.2014 do 14.06.2014 
na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta, v týždenníku ECHO a v celoslovenskom denníku 
PRAVDA.

Do ponukového konania predložil návrh jeden uchádzač: COS – Československá obchodní, s.r.o. 
Praha. 
Na základe vzájomných rokovaní uchádzač má záujem na realizácii investičného zámeru spolu 
s mestom Nitra, pričom bola deklarovaná vôľa uzatvoriť dohodu s mestom na identifikovaní 
jednotlivých etáp vzájomného postupu a následnej realizácie.

Na základe uvedeného bol spracovaný uvedený materiál.

Mestská rad v Nitre na svojom zasadnutí dňa 24.2.2015 prerokovala Návrh na realizáciu investičného 
zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť formou verejno-súkromného 
partnerstva a prijala nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e číslo 151/2015-MR
Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Návrh na realizáciu investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť 
formou verejno-súkromného partnerstva
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
nesúhlasiť
s vyhodnotením verejného ponukového konania na vytvorenie verejno-súkromného partnerstva pri 
realizácii investičného zámeru mesta Nitry v zmysle uznesenia č. 233/2010-MZ zo dňa 9. 9. 2010 –
Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť podľa predloženého materiálu
uložiť
prednostovi MsÚ
pripraviť zámer dostavby letného kúpaliska Sihoť ako vlastnej investičnej akcie včítane ekonomického 
vyhodnotenia stavby

T: 19. 3. 2015

Prílohy:

1. Situácia – letné kúpalisko Sihoť
2. Ponukové konanie – dokumentácia
3. Výpis z uznesenia Komisie MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť zo dňa 

11.11.2014














