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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 (Kupecká 7) 
 
I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e 
 
1. 
 - odpredaj nebytového priestoru č. 1 o výmere 237,07 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2  a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1349 
o výmere 86,28 m2 v celkovom podiele 23707/180 521-in v kat. území Nitra  
 - odpredaj nebytového priestoru č. 3 o výmere 184,35 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2   a podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1349 
o výmere 67,09 m2 v celkovom podiele 18435/180 521-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového priestoru č. 4 o výmere 160,35 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2   a podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1349 
o výmere 58,35 m2  v celkovom podiele 16 035/180 521-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového priestoru č. 6 o výmere 152,91 m2  v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2   a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 55,65 m2  v celkovom podiele 15 291/180 521-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového priestoru č. 7 o výmere 160,90 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 - zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 58,56 m2 v celkovom podiele 16 090/180 521-in v kat. území Nitra za cenu: 
- odpredaj nebytového priestoru č. 9 o výmere 136,86 m2  v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2    a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 49,81 m2  v celkovom podiele 13 686/180 521-in v kat. území Nitra. 
- odpredaj nebytového priestoru č. 10 o výmere 176,24 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 - zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 64,14 m2 v celkovom podiele 17 624 /180 521-in v kat. území Nitra. 
 
Nebytové priestory č.1,3,4,6,7,9,10 domu súp. č. 1347 a pozemok pod NP za cenu: 676 065 € 
 
-odpredaj pozemku časť parc. č. 1350 - zast.plocha a nádvorie  o výmere 645 m2 v celkovom   
podiele 51/100  o výmere 328,95 m2 v kat. území Nitra za cenu: 81 738 € pre fi. DADA 
PHARM, s.r.o., Ľ. Čuláka 11, Nitra, IČO: 36 845 001  
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2. 
- odpredaj nebytového priestoru č. 5 o výmere 138,62 m2  v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2  a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 50,45 m2  v celkovom podiele 13 862 / 180 521-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového priestoru č. 8 o výmere 212,62 m2  v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 77,38 m2  v celkovom podiele 21 262 /180 521-in v kat. území Nitra 
 -odpredaj nebytového priestoru č. 11 o výmere 198,99 m2  v dome s.č.1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 - zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2  a podiel pozemku  parc. č. 
1349 o výmere 72,42 m2  v celkovom podiele 19 899/ 180 521-in v kat. území Nitra. 
 
Nebytové priestory č.5,8,11 domu súp. č. 1347 a pozemok pod NP za cenu: 307 767 €  
 
-odpredaj pozemku časť parc. č. 1350 - zast. plocha a nádvorie o výmere 645 m2 v celkovom 
podiele  48/100  o výmere 309,6 m2 v kat. území Nitra za cenu 76 929 € pre fi. JVM-MIKRA, 
Ing. Viliam Miklík, Jahodová 10, Nitra,  IČO: 22 819 509 
 
3. 
- odpredaj nebytového priestoru č. 2 o výmere 46,30 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 16,85 m2  v celkovom podiele 4 630 /180 521-in v kat. území Nitra  za cenu:    
25 898 €. 
-odpredaj pozemku časť parc. č. 1350 - zast. plocha a nádvorie o výmere 645 m2 v celkovom 
podiele 1/100 o výmere 6,45 m2 v kat. území Nitra za cenu: 1 603 € pre Mgr. Alenu 
Rjabininovú, bytom Inovecká 21, Nitra,  IČO: 33 584 044 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry 
 
                                                                                                      T: 31.08.2010 
                                                                                                      K: MR   
 
II. alternatíva 
 
1. 
 - odpredaj nebytového priestoru č. 1 o výmere 237,07 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1349 
o výmere 86,28 m2 v celkovom podiele 23707/180 521-in v kat. území Nitra  
 - odpredaj nebytového priestoru č. 3 o výmere 184,35 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657m2 a podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1349 
o výmere 67,09 m2 v celkovom podiele 18435/180 521-in v kat. území Nitra 
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- odpredaj nebytového priestoru č. 4 o výmere 160,35 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1349 
o výmere 58,35 m2  v celkovom podiele 16 035/180 521-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového priestoru č. 6 o výmere 152,91 m2  v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2  a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 55,65 m2  v celkovom podiele 15 291/180 521-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového priestoru č. 7 o výmere 160,90 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 - zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 58,56 m2 v celkovom podiele 16 090/180 521-in v kat. území Nitra  
- odpredaj nebytového priestoru č. 9 o výmere 136,86 m2  v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 49,81 m2  v celkovom podiele 13 686/180 521-in v kat. území Nitra. 
 
Nebytové priestory č.1,3,4,6,7,9, domu súp. č. 1347 a pozemok pod NP za cenu: 577 487 € 
 
-odpredaj pozemku časť parc. č. 1350-zast.plocha a nádvorie  o výmere 645 m2 v celkovom   
podiele 1/2  o výmere 322,50 m2 v kat. území Nitra za cenu: 80 135 €  pre fi. DADA PHARM, 
s.r.o., Ľ. Čuláka 11, Nitra, IČO: 36 845 001  
 
2. 
- odpredaj nebytového priestoru č. 5 o výmere 138,62 m2  v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 50,45 m2  v celkovom podiele 13 862 / 180 521-in v kat. území Nitra 
- odpredaj nebytového priestoru č. 8 o výmere 212,62 m2  v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 77,38 m2  v celkovom podiele 21 262 /180 521-in v kat. území Nitra 
 
Nebytové priestory č.5,8, domu súp. č. 1347 a pozemok pod NP za cenu: 196 463 €  
 
-odpredaj pozemku časť parc. č. 1350 - zast. plocha a nádvorie o výmere 645 m2 v celkovom 
podiele  48/100  o výmere 309,6 m2 v kat. území Nitra za cenu 76 929 € pre fi. JVM-MIKRA, 
Ing. Viliam Miklík, Jahodová 10, Nitra,  IČO: 22 819 509 
 
3. 
- odpredaj nebytového priestoru č. 2 o výmere 46,30 m2 v dome s. č. 1347 postaveného na 
pozemku parc. č. 1349 – zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel  na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 16,85 m2  v celkovom podiele 4 630 /180 521-in v kat. území Nitra  za cenu:    
25 898 €. 
-odpredaj pozemku časť parc. č. 1350 - zast. plocha a nádvorie o výmere 645 m2 v celkovom 
podiele 1/100 o výmere 6,45 m2 v kat. území Nitra za cenu: 1 603 € pre Mgr. Alenu 
Rjabininovú, bytom Inovecká 21, Nitra,  IČO: 33 584 044 
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4.           
  - odpredaj nebytového priestoru č. 10 o výmere 176,24 m2 v dome s. č. 1347 postaveného 
na pozemku parc. č. 1349 - zast. plochy a nádvorie o výmere 657 m2 a podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 
o výmere 64,14 m2 v celkovom podiele 17 624 /180 521-in v kat. území Nitra. 
  -odpredaj nebytového priestoru č. 11 o výmere 198,99 m2  v dome s.č. 1347 postaveného 
na pozemku parc. č. 1349 - zast.plochy a nádvorie o výmere 657 m2  a podiel pozemku  parc. 
č. 1349 o výmere 72,42 m2  v celkovom podiele 19 899/ 180 521-in v kat. území Nitra. 
 
Nebytový priestor č.10,11,domu súp. č. 1347 a pozemok pod NP za cenu: 209 882 € 
 
-odpredaj pozemku časť parc. č. 1350 - zast. plocha a nádvorie o výmere 645 m2 v celkovom 
podiele 1/100 o výmere 6,45 m2 v kat. území Nitra za cenu: 1 603 € pre Microcomp s.r.o., 
Kupecká 9, Nitra, IČO: 31 410 952 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry 
 
                                                                                                      T: 31.08.2010 
                                                                                                      K: MR 
 
III. alternatíva 
 
n e s ch v a ľ u j e 
 
odpredaj nebytových priestorov v dome súp. č. 1347 postaveného na pozemku parc. č. 1349 
v kat. území Nitra na Kupeckej ul. 7 v Nitre a podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku parc. č. 1349 – zast. pl. ako i odpredaj 
pozemku parc. č. 1350 – zast. pl., žiadateľom jednotlivých nebytových priestorov.  
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 7) 
 

 
V súlade s § 9 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve  
Mesta Nitry na základe  žiadateľov a to: firmy DADA PHARM, s.r.o., Nitra, firmy JVM-
MIKRA, Jahodová 10 a Mgr. Aleny Rjabininovej, bytom Inovecká 21, Nitra ktorú predložili 
konatelia Ján Greššo, Ing. Miklík a Mgr. Alena Rjabininová, spol. Microcomp, s.r.o. 
v zastúpení pána Gála. 
Žiadajú o odkúpenie nebytových priestorov na Kupeckej ul. 7 kat. úz. Nitra. Jedná sa o dom 
súp. číslo 1347 na parcele 1349, ktorý je podľa znaleckého posudku č. 26/2009 a doplnku č. 1 
k znaleckému posudku č. 26/2009 rozdelený na 11 samostatných nebytových priestorov. 
K jednotlivým nebytovým priestorom prislúcha podiel na spoločných priestoroch, častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. 1349, na ktorom dom 
stojí. Taktiež žiadajú o odpredaj časti parcely č. 1350 – dvor. 
Nebytové priestory sú v užívaní žiadateľov na základe nájomných zmlúv a ich dodatkov 
uzatvorených s vlastníkom Mesto Nitra a prenajímateľom Službyt Nitra, s.r.o. Nájomné 
zmluvy sú uzatvorené na dobu určitú do 31.12.2013. 
Na základe Dohody o vysporiadaní práv a záväzkov uzatvorenej dňa 15.10.2002 v bode 6. sa 
uvádza, že v prípade odpredaja nehnuteľnosti pred dohodnutým termínom ukončenia nájmu 
budú nehnuteľnosti prednostne ponúknuté terajším nájomcom.  
Spol. Microcomp, s.r.o. nemá v nájme žiadne nebytové priestory na Kupeckej 7.  
 
Mesto Nitra je vlastník pozemku - parcely č. 1349 o výmere 657 m2 a dom na nej súp. č. 1347  
a pozemku - parcely č. 1350 o výmere 645 m2 kat. úz. Nitra. 
 
Nájomca - Dada Farm, s.r.o. vynaložil na rekonštrukčné práce budovy : 145 496 €       
(4 383 224,-Sk) 
odpočet za nájom rok 2008 činí:     47 209,71 € (1 422 240,00 ,-Sk)  
odpočet za nájom rok 2009 činí:     49 381,37 € (1 487 663,04 ,-Sk) (valorizácia 4,6%) 
ostáva ešte zápočet na nájomnom   48 905,30 €  (1 473 320,96,- Sk)    
Nájomca - JVM Mikra zápočet vynaložených nákladov je už zúčtovaný v roku 2008 
mesačný nájom v roku 2009 činí: 538,45 € (19 234,-Sk) 
Nájomca – Mgr. Alena Rjabininová 
mesačný nájom v roku 2009 činí: 164,85 € (4.966,27,-Sk) 
 
Na predmetné nehnuteľnosti je vypracovaný Znalecký posudok č. 26/2009 zo dňa 09.08.2009   
vyhotovený znalcom Ing. Oliverom Stollárom, podľa ktorého všeobecná hodnota nebytového 
domu súp. č. 1347 na parc. č. 1349 predstavuje sumu 732 603,23 € (22 070 404,91 Sk) 
 
-hodnota pozemku parc. č. 1349 o výmere 657 m2    ...............       116 557,96 €  (3 511 425,10 Sk) 
-hodnota pozemku parc. č. 1350 o výmere 645 m2    ...............       118 726,47 €  (3 576 753,64 Sk)                                                                   
                              hodnota pozemkov spolu :                                  235 284,43 € (7 088 178,74 Sk) 
 
jednotková hodnota pozemkov je 180,71 €/m2 (5 444,06 Sk/m2). 
 
spolu zaokrúhlene (dom + pozemky)     968.000,00- € (29 161 968,00  Sk). 
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Podľa znaleckého posudku bol rozdelený celý nebytový priestor na 11 nebytových častí podľa 
užívania nájomcami. 
 1.- nebytový priestor PP/suterén/ (rock klub)  (kotolňa, sklad, piváreň, chodba, WC ženy, 
WC muži, šatňa, schodiskový priestor) o celkovej výmere 237,07 m2 
 2.-nebytový priestor na I.NP /na prízemí/(kníhkupectvo) (predajňa - kníhkupectvo, 
kancelária, WC) o celkovej výmere 46,30 m2 
 3.- nebytový priestor na I.NP/na prízemí/ (lekáreň) (kaviareň, sklady, reštaurácia) 
o celkovej výmere 184,35 m2.  
 4.- nebytový priestor na I.NP/na prízemí/ (chodba, WC muži, predsieň muži, WC ženy, 
chodba, schodiskový priestor, kuchyňa, WC, sklad, schodiskový priestor, sklad ) o celkovej 
výmere 160,35 m2 
5.- nebytový priestor na I.NP /na prízemí/ (ART Galéria), (predajňa, výstavná miestnosť, 
sklad, kancelária, technická miestnosť, WC) o celkovej výmere 138,62 m2 
6.- nebytový priestor na II.NP /1.poschodí/ (zádverie, chodba, miestnosť upratovačky, WC, 
kúpeľňa, kancelária, sprcha, WC, predsieň, šatňa, WC, kúpeľňa, sklad) o celkovej výmere 
152,91 m2 
7.- nebytový priestor na II.NP /1.poschodí/- nevyužitý priestor o celkovej výmere    
160,90 m2. 
8.-nebytový priestor na II.NP /1.poschodí/-(chodba, miestnosť upratovačky, technická 
miestnosť, výstavná miestnosť 2x, hygienické zariadenia, sklad, kancelária 2x, sklad o celkovej 
výmere 212,62 m2 
9.-nebytový priestor na III.NP /2.poschodí/ (zádverie, chodba, WC, sprcha, sklad, kotolňa, 
chodba, šatňa muži, WC + sprcha 2x, šatňa ženy, žehliareň o celkovej výmere 136,86 m2  
10.-nebytový priestor na III.NP /v podkroví/ pozostáva iba z jedného veľkého otvoreného 
priestoru. Nebytový priestor nie je dokončený, ide o hrubú stavbu o celkovej výmere 176,24 m2 
11.-nebytový priestor na III.NP/v podkroví/ pozostáva z jedného veľkého otvoreného 
priestoru. Nebytový priestor č.11 nie je dokončený, ide o hrubú stavbu. Celková podlahová 
plocha nebytového priestoru č.11 je 198,99 m2. 
 
Mesto Nitra oddelenie majetku zadalo vypracovanie  znaleckého posudku na nebytový dom    
s. č. 1347 (Kupecká ul. 7) na parcele č. 1349. Znalecký posudok č. 18/2010 zo dňa 18.02.2010  
vypracovaný  Ing. Gustávom Hodúlom  uvádza: 
hodnotu nebytového domu súp. č. 1347 vrátane príslušenstva   846 479 €  
 
hodnotu pozemku parc. č. 1349 o výmere 657 m2 ...........  163 251 €   
hodnotu pozemku parc. č. 1350 o výmere 645 m2 ...........  160 270 €    
                                 hodnota pozemkov spolu :                  323 521 €  
jednotková hodnota pozemku: 248,48 €/m2   
 
hodnota domu a pozemku pod domom  ..........................   1 009 730 €  
hodnota  (dom + pozemky) spolu          ..........................   1 170 000 €  
 
Mestský úrad v Nitre  
V zmysle ÚPN CMZ sa vyššie uvedené pozemky nachádzajú v území funkčne určenom pre 
komerčnú a nekomerčnú vybavenosť, v priestorovo funkčnom celku Nové mesto, 
s priestorovým usporiadaním – zástavba uličná kompaktná do 2. nadzemných podlaží, 
s koeficientom zastavanosti 0,8 až 1,0 s dodržaním stavebnej čiary a uličného profilu.  
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V zmysle schváleného územného plánu centrálnej mestskej zóny v Nitre sa predmetná 
nehnuteľnosť zaraďuje medzi objekty so zvláštnym režimom stavebných aktivít – objekt 
navrhnutý na zápis do ÚZPF. Akékoľvek stavebné zásahy v predmetnom objekte je potrebné 
schvaľovať na KPÚ v Nitre a UHA MsÚ v Nitre. 
 
Nehnuteľnosť Kupecká ul. č. 7 bola zaradená medzi dubiózny majetok. 
 
VMČ č. 2 – Staré mesto prerokoval dňa 10.12.2008 a žiada Komisiu MZ pre podnikateľskú 
činnosť a správu majetku, aby zaujala zásadné stanovisko k nehnuteľnosti na Kupeckej č. 7. 
VMČ nesúhlasí s odpredajom budovy, žiada aby bol ekonomický úžitok odpovedajúci lokalite 
mesta.  
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
na zasadnutí konanom dňa 09.11.2009 prerokovala predmetnú žiadosť, neodporúča odpredaj 
nehnuteľností, odporúča dať do prenájmu nevyužitý nebytový priestor č. 7, spoločnosti 
Microcomp, s.r.o., Kupecká 9, Nitra a s ostatnými nájomcami pokračovať v prenájme v zmysle 
jestvujúcich nájomných zmlúv. 
   
Na základe žiadosti a stanovísk predkladáme na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 7) 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 02.03.2010 návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kupecká 7) prerokovala. 
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