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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 
( Kino Palace s.č.108 a p.č.1556 v k.ú. Nitra ) 
 
 
I. alternatíva 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj stavby s.č.108 na parcele č.1556 a parcely č.1556 –zastav. plochy o výmere 440m2 
v kat. území Nitra podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa  
INOVAXu, s.r.o., Radlinského 7, Nitra, IČO: 36 280 887 za cenu 415 000 € ( formou zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve ) s tým, že sa kúpna zmluva uzatvorí po kolaudácii stavby a počas  
rekonštrukcie budú nehnuteľnosti v nájme za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok a to od 
právoplatnosti stavebného povolenia max. 2 roky, v prípade nedodržania termínu bude 
nájomné zvýšené na 24 €/m2/rok   
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa 
schvaľovacej časti uznesenia   
         

T: 30.06.2010   
                                                                                                                      K: MR                                                                                                                                                                                               
 
u r č u j e   
stratu účinnosti uznesenia  do 31.10.2010 
 
 
II. alternatíva 
n e s c h v a ľ u j e 
odpredaj stavby s.č.108 na parcele č.1556 a parcely č.1556 –zastav. plochy o výmere 440m2 
v kat. území Nitra podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa  
INOVAXu, s.r.o., Radlinského 7, Nitra, IČO: 36 280 887  
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Kino Palace s.č.108 a p.č.1556 v k. ú. Nitra ) 

 
 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitra. Mesto Nitra je vlastníkom stavby  súpisné číslo 108 - KINO PALACE na 
pozemku parc. č. 1556 a pozemku parc. č. 1556 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 
m2 kat. úz. Nitra. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu s čiastočným podpivničení s.č. 108 
situovanú na pozemkovej parcele č. 1556 v radovej uličnej zástavbe obytnej domov, ktorá 
bola dlhé roky prevádzkovaná ako stavba občianskej vybavenosti kultúrneho charakteru kino. 
Predmetná stavba „Kino PALACE“ začala byť užívaná v roku 1924, t.j. vek 86 rokov. Stavba 
počas svojho trvania prešla viacerými rekonštrukciami. V súčasnosti nie je už dlhšiu dobu 
prevádzkovaná, jej pravidelná bežná údržba je zanedbaná, stavba si vyžaduje opravu. 
V suteréne sa nachádza kotolňa a priestor vstupného schodiska. Na prízemí halový priestor 
kinosály cez dve podlažia, vstup so vstupným zádverím, vstupný vestibul, priestor šatne 
s východmi, priestor pokladne, sklad, soc. zariadenia pre návštevníkov, vstup do suterénu a na 
poschodie, na poschodí halový priestor kinosály cez dve podlažia, miestnosť premietača so 
skladom filmov, päť kancelárií, strojovňa vzduchotechniky, dvojo WC s umyvárkami, 
komunikačná chodba, sklad a priestor svetlíka.    
Mestský úrad v Nitre: 
V rámci projektu Solidarita s občanom, Stimuly na podporu rozvoja mesta, vyhlásil primátor 
mesta Nitry súťaž obyvateľov, podnikateľov a firiem pod názvom SPOLU ZA ROZVOJ 
MESTA, kde bola do súťaže o najlepší projekt ponúknutá aj predmetná nehnuteľnosť. 
Do súťaže bol predložený jediný návrh spoločnosti INOVAX, s. r. o., Radlinského 7, Nitra na 
prebudovanie nevyužívaného objektu kina PALACE na zdravotné a rehabilitačné stredisko.  
Na prvom zasadnutí komisie na vyhodnotenie projektov konanom dňa 06.11.2009 bolo 
odporučené predkladateľovi doplniť predložený projekt o vyriešenie dopravného prístupu 
a vjazdu na navrhované parkovisko mimo pešiu zónu a predložiť štúdiu na rekonštrukciu 
objektu. Žiadateľ dňa 13.01.2010 doplnil návrh projektu podľa požiadavky komisie.  
Komisia na vyhodnotenie projektov sa na zasadnutí konanom dňa 26.01.2010 uzniesla na 
tom, že nemá výhrady k navrhovanému projektu spoločnosti INOVAX s. r. o. Nitra za 
dodržania pripomienok uvedených v zápisnici a to, že spoločnosť INOVAX, s.r.o. zabezpečí , 
aby bol dodržiavaný vstup vozidiel určených na zásobovanie lekárne a ostatných budúcich 
nájomníkov strediska cez parcely č. 1567/1 a č.1567/2 zriadením ťarchy na uvedené parcely 
a dodržiavanie prechodov vozidiel zásobovania a budúcich nájomcov centra cez Radlinského 
ulicu výhradne do 8:30 hod..   
Vzhľadom na skutočnosť, že do súťaže s názvom SPOLU ZA ROZVOJ MESTA o najlepší 
projekt bola ponúknutá aj predmetná nehnuteľnosť a prijatý jediný návrh spoločnosti 
INOVAX, s. r. o., v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov navrhujeme pri prevode majetku obce postup podľa § 9a ods. 8 písm. e)prípady 
hodné osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov a preto nie je potrebné  zverejniť zámer nakladať s majetkom obce.   
Výbor mestskej časti č.2 – Staré mesto nesúhlasí s využitím objektu kina na uvedený účel 
z toho dôvodu, že na Radlinského ulici, ktorá je súčasťou Pešej zóny nie sú vytvorené 
podmienky na dopravnú situáciu takéhoto typu zariadenia. Zo skúsenosti z realizácie 
zdravotníckeho zariadenia na Špitálskej ulici vieme, že po dokončení výstavby nám parkujúce  
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vozidlá blokujú celú ulicu. Odporúčame tento objekt využiť na kultúrne účely, poslanec 
Vančo navrhuje zriadiť v objekte Fórum mladých, ktorého činnosť je vo volebnom programe 
primátora mesta.  
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 8.2.2010 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča odpredaj nehnuteľností 
podľa predloženého návrhu, t.j. prenájom nehnuteľností po dobu výstavby, max. 2 roky odo 
dňa právoplatnosti stavebného povolenia za nájomné vo výške 0,15 € /m2/rok, súčasne bude 
uzatvorená zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a po kolaudácii stavby budú 
nehnuteľnosti odpredané žiadateľovi. V prípade, že nedôjde ku kolaudácii stavby v lehote 2 
rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia, bude od tejto doby zvýšené nájomné na 
24 €/m2/rok. Komisia navrhuje odpredaj nehnuteľností za cenu minimálne vo výške 
aktualizovaného znaleckého posudku. 
Podľa znaleckého  posudku č. 5/2010 zo dňa 10.02.2010, vypracovaného znalcom Ing. G. 
Hodúlom  všeobecná hodnota nehnuteľností kina PALACE a pozemku p.č.1556 je 
378 113,14 €. 
 
Na základe uvedeného  sme predložili na rokovanie mestskej rady návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kino Palace s.č.108 a p.č.1556 v k.ú. Nitra)  
Mestská rada na zasadnutí dňa 02.03.2010 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Kino Palace s.č.108 a p.č.1556 v k.ú. Nitra) 
a odporučila mestskému zastupiteľstvu  
schváliť 
odpredaj stavby s.č.108 na parcele č.1556 a parcely č.1556 –zastav. plochy o výmere 440m2 
v kat. území Nitra podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa  
INOVAXu, s.r.o., Radlinského 7, Nitra, IČO: 36 280 887 za cenu 415 000 € ( formou zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve ) s tým, že sa kúpna zmluva uzatvorí po kolaudácii stavby a počas  
rekonštrukcie budú nehnuteľnosti v nájme za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok a to od 
právoplatnosti stavebného povolenia max. 2 roky, v prípade nedodržania termínu bude 
nájomné zvýšené na 24 €/m2/rok   
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