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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 (Špeciálka,  s.r.o.) 
 
I. alternatíva 
s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj časti parc. č. 147/18 - ostatná plocha o výmere cca 78 m2 (presnú výmeru 
určí GP) a odpredaj časti parc. č. 147/2 - ostatná plocha o výmere cca  19 m2 (presnú 
výmeru určí GP) vo vlastníctve mesta Nitry – Správa športových a rekreačných 
zariadení mesta Nitry v kat. úz. Nitra,  Špeciálke, s.r.o., ul. Janka Kráľa 4, Nitra, IČO: 
341 35 545, za cenu ........ €/m2 + DPH, s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s 
vypracovaním geometrického plánu na odčlenenie parciel   

2. odňatie nehnuteľnosti v kat. úz. Nitra a to časť parc. č. 147/18 o výmere cca 78 m2 

(presnú výmeru určí GP) a časť parcely č. 147/2 o výmere cca 19 m2 (presnú výmeru 
určí GP) zo správy mestskej organizácie Správy športových a rekreačných zariadení 
mesta Nitry 

3. nájom časti parcely č. 147/18 o výmere cca 253 m2 – využitie ako záhrada a časť parc. 
č. 147/2 o výmere cca 74 m2 – využitie ako parkovisko v kat. území Nitra pre 
Špeciálku, s.r.o., Nitra za cenu nájmu podľa platného VZN č. 21/2009 

 
u k l a d á   
- vedúcemu oddelenia majetku 

zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o odňatí nehnuteľnosti zo správy a kúpnej zmluvy podľa      
schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry 

- riaditeľovi SŠaRZ 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa bodu 3. 
 

                                                                                                           T: 31.08.2010 
                                                                                                            K: MR 
 
u r č u j e  
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2010 
 
II. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e 

1. odpredaj časti parc. č. 147/18 - ostatná plocha o výmere cca 78 m2 (presnú výmeru 
určí GP) a odpredaj časti parc. č. 147/2 - ostatná plocha o výmere cca  19 m2 (presnú 
výmeru určí GP) vo vlastníctve mesta Nitry – Správa športových a rekreačných 
zariadení mesta Nitry v kat. úz. Nitra,  Špeciálke, s.r.o., ul. Janka Kráľa 4, Nitra, IČO: 
341 35 545 

2. odňatie nehnuteľnosti v kat. úz. Nitra a to časť parc. č. 147/18 o výmere cca 78 m2 

(presnú výmeru určí GP) a časť parcely č. 147/2 o výmere cca 19 m2 (presnú výmeru 
určí GP) zo správy mestskej organizácie Správy športových a rekreačných zariadení 
mesta Nitry 

3. nájom časti parcely č. 147/18 o výmere cca 253 m2 – využitie ako záhrada a časť parc. 
č. 147/2 o výmere cca 74 m2 – využitie ako parkovisko v kat. území Nitra pre 
Špeciálku, s.r.o., Nitra  



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(Špeciálka, s.r.o.) 

                  
 
 

V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č.21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
Mesta Nitry na základe žiadosti:  
Špeciálka, s.r.o., PKO - Nitra, Janka Kráľa 4 v zastúpení konateľa  fa  Dr. Ivana Baču, 
ktorý požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. č. 147/18 o výmere cca 331 m2 (presnú 
výmeru určí GP) a celej parcely č. 147/2 o výmere 93 m2  vo vlastníctve mesta Nitry -Správa 
športových a rekreačných zariadení mesta Nitry .                                                                                    
Uvedené pozemky sa nachádzajú v areáli Mestského kúpaliska Sihoť a susedia s pozemkami 
vo vlastníctve Špeciálky - parc. č. 147/21, 147/22, 149, na ktorej má Špeciálka postavený 
penzión. 
Pri kolaudácií penziónu zistili, že zašli výstavbou aj do pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry 
(schody, spevnené plochy, parkovisko), čím prišlo k záberu časti parc. č. 147/18 o výmere cca 
78 m2 a časti parc. č. 147/2 o výmere cca 19 m2, spolu cca 97 m2.  
Na zvyšnej výmere parciel, ktorú požaduje Špeciálka, s. r. o. odkúpiť, má zámer vysadiť 
kvalitné trávniky so závlahou, zabezpečiť opravu kanalizačných a vodovodných šácht 
a uvedené priestory celoročne udržovať v kvalitnom stave, aby spĺňali požiadavky moderného 
areálu. V žiadnom prípade uvedené priestory nepoužije na stavebné a iné účely. 
 
Stanovisko Mestského úradu v Nitre 
Na časti parciel č. 147/18 a 147/2, ktoré sú zastavané stavbou vo vlastníctve fa Špeciálka, 
s.r.o. o spoločnej výmere cca 97 m2 sa vzťahuje výnimka z použitia ustanovení zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prevode majetku obce 
obsiahnutá v § 9 a ods. 8 písm. b.) nie je potrebné vypracovať na predmetnú nehnuteľnosť 
znalecký posudok ani zverejniť zámer nakladať s majetkom obce. Na zvyšnú výmeru cca   
327 m2 časť parc. č. 147/18 a parc. č. 147/2, ktoré požadovala odkúpiť Špeciálka, s.r.o., Nitra 
navrhujeme riešiť nájom podľa VZN č. 21/2009.  
Sadzba za záhradu do 400 m2 činí 0,20 €/m2/rok a za parkovanie komerčného charakteru činí 
20 €/m2/rok. 
   
Výbor mestskej časti č. 2 - Staré mesto: 
sa prvý krát vyjadril na zasadnutí zo dňa  01.12.2009 : VMČ nesúhlasí s odpredajom 
a stotožňuje sa s vyjadrením organizácie Správa športových a rekreačných zariadení, ktorá 
spravuje kúpalisko.   
Druhý krát sa vyjadril dňa 01.02.2010 k návrhu Komisie MZ pre podnikateľskú činnosť 
a správu majetku zo dňa 07.12.2009 a VMČ s odpredajom nesúhlasí, nakoľko areál kúpaliska 
sa má riešiť komletne a je tam nedostatok voľnej plochy. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  
Na riadnom zasadnutí konanom dňa 07.12.2009 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča 
odpredaj len časti pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa pod už vybudovanou 
stavbou t. j. časť parc. č. 147/2 a časť parc. č. 147/18 spolu o výmere cca 97 m2 za cenu       
165 €/m2 + DPH. Ostatnú plochu požadovanú na odpredaj dať do nájmu na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou aj bez uvedenia dôvodu za  cenu 3,50 €/m2/rok. 
 



Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, Nitra 
sa prvý krát vyjadrila dňa 25.11.2009 : Vzhľadom na perspektívny zámer mesta Nitra 
budovať v tejto lokalite kúpalisko resp. aquapark s celoročnou prevádzkou, nepovažujeme 
odpredaj  zmienených pozemkov za vhodný.  
Správa športových a rekreačných zariadení sa vyjadrila k návrhu Komisie MZ pre 
podnikateľskú činnosť a správu majetku vo svojom stanovisku zo dňa 20.01.2010 a uviedla :  
súhlasí s odporúčaním Komisie MZ pre podnikateľskú činnosť a správu majetku, ktoré 
komisia prijala na zasadnutí 07.12.2009. Pri prenájme časti parcely č. 147/18 o výmere cca  
253 m2 požadujeme zachovať voľný prístup pre bežnú prevádzku a potreby SŠaRZ 
a návštevníkov kúpaliska. 
 
Na základe predloženej žiadosti a získaných vyjadrení predkladáme na rokovanie mestskej 
rady Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Špeciálka, s.r.o. ), tak 
ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 02.03.2010 uznesením 124/2010-
MR návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Špeciálka, s.r.o.) 
prerokovala. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


