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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  

p r e r o k o v a l o  

návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (budova súp. č. 
1439 a pozemok parc. č. 740 v k. ú. Nitra) 

I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e 

zámer odpredaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz. Nitra, a to pozemku parc. 
č. 740  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2 a budovy súp. č. 1439 postavenej na 
tomto pozemku z vlastníctva Mesta Nitry formou OVS 

u k l a d á 

vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predložiť na schválenie Mestskej rade v Nitre súťažné podmienky pre vypísanie 
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže 
 
II. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e 

zámer odpredaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 3681 pre kat. úz. Nitra, a to pozemku parc. 
č. 740  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2 a budovy súp. č. 1439 postavenej na 
tomto pozemku z vlastníctva Mesta Nitry 



Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(budova súp. č. 1439 a pozemok parc. č. 740 v k. ú. Nitra) 

 
     V súlade s § 14 ods. 1 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 
o hospodárení s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh zámeru na nakladanie s 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve  Mesta Nitry. 
     Týmto materiálom navrhujeme zámer nakladania s nehnuteľnosťami zapísanými na LV č. 
3681 pre k. ú. Nitra na meno Mesta Nitra v celosti, a to s budovou lekárne súp. č. 1439 
postavenou na Štúrovej ul. o. č. 38 v Nitre na pozemku parc. č. 740 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 276 m2. Prízemie tejto stavby je v súčasnosti využívané na základe 
Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 1/22/03 uzatvorenej dňa 08.12.2003 medzi 
Službytom Nitra s. r. o., ako správcom nehnuteľností, a pani Ivetou Sirotekovou, IČO: 
30072140, ako prevádzka kaderníctva „PINK“ a poschodie budovy je v podnájme na základe 
Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 1/04/03 uzatvorenej dňa 14.11.2003 medzi 
Službytom Nitra s. r. o. a Lekárňou na Štúrovej ulici, IČO:34001361. 
     Na zistenie hodnoty nehnuteľností bol vypracovaný znalecký posudok č. 143/2008, podľa 
ktorého hodnota lekárne s. č. 1439 je 10.312.097,85 Sk (342.298,94 €; kurz: 1 € = 
30,1260 Sk), hodnota pozemku parc. č. 740 je 918.086,40 Sk (30.474,89 €; kurz: 1 € = 
30,1260 Sk), a teda celková hodnota nehnuteľností je 11.230.184,25 Sk (372.773,82 €; kurz: 
1 € = 30,1260 Sk), zaokrúhlene 11.200.000,- Sk (371.771,89 €; kurz: 1 € = 30,1260 Sk). 
Podľa údajov uvedených v tomto znaleckom posudku v časti 2.1.1 je pravidelná bežná údržby 
zanedbaná, čelné kovové zasklené výklady sú značne skorodované, v prednej ľavej časti 
stavby na poschodí v priestore konzolového vyloženia poschodia sa nachádzajú trhliny 
v obvodovom plášti pod stropom a stavba si vyžaduje k jej ďalšiemu bežnému užívaniu 
opravu. 
     Uznesením MZ v Nitre č. 42/2009 zo dňa 19.03.2009 bol tento majetok Mesta Nitry 
zaradený medzi dubiózny. 
     Uznesením MZ v Nitre č. 108/2009 zo dňa 07.05.2009 bol schválený odpredaj uvedených 
nehnuteľností spoločnosti ASTRAGAL s. r. o., so sídlom Cabanova 4, Nitra, IČO: 44422377. 
Uznesenie však nebolo realizované, pretože kupujúci nedostal úverové krytie kúpnej ceny.  
     Službyt Nitra s. r. o.  – podľa jeho vyjadrenia, ako správcu, je stavba v zlom technickom 
stave, ktorý treba okamžite riešiť a to či už odpredajom nehnuteľnosti alebo vykonaním opráv 
v odhadovanej výške finančného krytia 250.483,30 €. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je uvedený 
v návrhu na uznesenie. 
 
  


