
M e s t s k ý    ú r a d     v     N i t r e 
 
        V Nitre 03.03.2010 

        Číslo materiálu:  1701/2010 
 

Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  
              (parc. č. 810/13 kat. úz. Chrenová) 
 
                 
Predkladá:                              Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                              Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry                 p r e r o k o v a l o 
                                návrh na  nakladanie  s  nehnuteľnosťou  vo  vlastníctve Mesta 
                                                  Nitry (parc. č. 810/13 kat. úz. Chrenová) 
Spracovala:                               s c h v a ľ u j e 
Mária Tužinská                        dlhodobý  prenájom  pozemku  parc.   č.   810/13   -   zastavané 
referent nakladania                   plochy a nádvoria  o  výmere  682  m2  kat.  úz.  Chrenová  pod  
s majetkom                               stavbou športovej haly „Športcentrum“ pre Doc. PhDr. Zdenka  
                                                  Belaja,  CSc.,  Wilsonovo nábrežie 144, Nitra, doc.  Ing.  Annu 
                                                  Belajovú, PhD., Mojmírovce 611,  Mgr.  Katarínu  Kargerovú,  
Napísala:                                   Wilsonovo   nábrežie   144,   Nitra,   PharmDr.   Ing.   Andreja    
Mária Tužinská                         Belaja,  Mojmírovce  611  na  dobu  určitú,  do  31.12.2018  za  
referent nakladania                   nájomné  vo  výške  0,20 €/m2rok  podľa  §  9a  ods. 9 písm. c)  
s majetkom                     zákona č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších 
                                                  predpisov  
                                                  u k l a d á 
Prizvať: -                                  riaditeľovi    príspevkovej    organizácie    Správa    športových   
                                                  a rekreačných  zariadení  mesta  Nitry  zabezpečiť  uzatvorenie  
                                                  nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia   
                             
 

                                   T: 30.04.2010 
                           K: MR                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                               _________________ 

                                 podpis predkladateľa 
 
                                                                                                



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (parc. č. 810/13 kat. 
úz. Chrenová) 
 
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 
14 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry na základe 
žiadosti. 
 
Doc. PhDr. Zdenko Belaj, Wilsonovo nábrežie 144, Nitra a manž. doc. Ing. Anna 
Belajová, PhD., Mojmírovce 611, Mgr. Katarína Kargerová, Wilsonovo nábrežie 144, 
Nitra a PharmDr. Ing. Andrej Belaj, Mojmírovce 611 
listom zo dňa 23.11.2009 požiadali o vysporiadanie vlastníctva k pozemku aprc. č. 810/13 
kat. úz. Chrenová zastavaného stavbou „Športcentrum“, ktorej vlastníkmi sú 

- Mgr. Katarína Kargerová, rod. Belajová, v podiele 2/5 
- PharmDr. Ing. Andrej Belaj v podiele 2/5 
- - Doc. Ing. Anna Belajová, PhD., rod. Hrivnáková, v podiele 1/10 
- - Doc. PhDr. Zdenko Belaj, CSc. v podiele 1/10 

a to buď odpredajom alebo dlhodobým prenájmom nehnuteľnosti. 
 
Stavba sa nachádza v tenisovom areáli na Ďumbierskej ulici v Nitre, bola projektovaná 
a postavená výlučne pre športové účely a obsahuje 2 kurty pre squasch s kompletným 
príslušenstvom a vonkajšou terasou, krytý bazén 11 x 7 m, fittnes centrum, miestnosť pre 
servis športov, miestnosť pre správcu objektov, kanceláriu prezidenta „združenia športových 
klubov“, priestor pre občerstvenie, sklad materiálu na údržbu a prevádzku. 
 
Mesto Nitra – Správa športových a rekreačných zariadení, Kúpeľná 4, Nitra je vlastníkom 
pozemku parc. č. 810/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2 kat. úz. Chrenová. 
 
Mestský úrad v Nitre  
Na prenájom pozemku parc. č. 810/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2 kat. úz. 
Chrenová sa vzťahuje výnimka z ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov obsiahnutá v § 9a ods. 9 písm. c) a na odpredaj predmetného pozemku 
sa vzťahuje výnimka z ustanovení citovaného zákona obsiahnutá v § 9a ods. 8 písm. b). 
V tomto prípade nie je potrebné na predmetnú nehnuteľnosť vypracovávať znalecký posudok, 
ani zverejňovať zámer nakladať s majetkom obce. 
 
Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v areáli, ktorý spravuje príspevková organizácia Správa 
športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, Nitra a táto navrhuje, aby 
bol pozemok parc. č. 810/13 kat. úz. Chrenová odpredaný vlastníkom stavby v prípade, že 
Mesto Nitra bude mať záujem na jeho odpredaji. Táto organizácia na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 293/2008-MZ zo dňa 28.08.2008 uzatvorila nájomnú 
zmluvu s Tenisovým klubom SPU AX – Výstavníctvo Nitra, Ďumbierska 2, Nitra na 
prenájom nehnuteľností parc. č. 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 
810/10, 810/11, 810/12, 810/14, 810/19 kat. úz. Chrenová nachádzajúcich sa v tenisovom 
areáli na dobu určitú, 10 rokov, do 31.12.2018 za cenu 0,033 €/rok.   
 
Výbor mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce 
vyjadril súhlas s dlhodobým prenájmom pozemku parc. č. 810/13 kat. úz. Chrenová. 
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na zasadnutí konanom dňa 07.12.2009 uznesením č. 303/2009 neodporučila odpredaj 
nehnuteľnosti, odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou za nájomné stanovené VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
Nitry. 

 
Sadzba obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov na športovú činnosť zameranú 
na iné ako deti a mládež je stanovená v § 11, ods. 1 písm. g) VZN č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry na celom území v sume 0,20 €/m2/rok, čo pri výmere 682 m2 

predstavuje čiastku 136,4 €/rok. 
 
Na  zasadnutie mestskej rady sme predložili návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve Mesta Nitry (parc. č. 810/13 kat. úz. Chrenová) v alternatívach: 
I. alternatíva 
dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 810/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2 
kat. úz. Chrenová pod stavbou športovej haly „Športcentrum“ pre Doc. PhDr. Zdenka Belaja, 
CSc., Wilsonovo nábrežie 144, Nitra, doc. Ing. Annu Belajovú, PhD., Mojmírovce 611, Mgr. 
Katarínu Kargerovú, Wilsonovo nábrežie 144, Nitra, PharmDr. Ing. Andreja Belaja, 
Mojmírovce 611 na dobu určitú, do 31.12.2018 za nájomné vo výške ........ €/m2/rok  podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
                                                                                                                 
II. alternatíva     
 
1. odpredaj pozemku parc. č. 810/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2  kat.  úz.  
    Chrenová pre Doc. PhDr. Zdenka Belaja, CSc.,  Wilsonovo nábrežie  144,  Nitra  v  podiele  
    1/10, doc. Ing.  Annu  Belajovú,  PhD.,  Mojmírovce  611  v  podiele  1/10,  Mgr.  Katarínu  
    Kargerovú, Wilsonovo nábrežie 144, Nitra v podiele  2/5,  PharmDr.  Ing.  Andreja  Belaja,  
    Mojmírovce 611 v podiele 2/5 za cenu ...... €/m2 + DPH podľa § 9a ods. 8 písm.  b)  zákona  
    č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
2. odňatie pozemku parc. č. 810/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  682  m2  kat.  úz.  
    Chrenová zo správy príspevkovej organizácie Správa  športových  a  rekreačných  zariadení  
    mesta Nitry. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 02.03.2010 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť I. alternatívu, t. j.  dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 810/13 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2 kat. úz. Chrenová pod stavbou športovej haly 
„Športcentrum“ pre Doc. PhDr. Zdenka Belaja, CSc., Wilsonovo nábrežie 144, Nitra, doc. 
Ing. Annu Belajovú, PhD., Mojmírovce 611, Mgr. Katarínu Kargerovú, Wilsonovo nábrežie 
144, Nitra, PharmDr. Ing. Andreja Belaja, Mojmírovce 611 na dobu určitú, do 31.12.2018 za 
nájomné vo výške 0,20 €/m2/rok podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
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