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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom nevyužívané 
nehnuteľnosti) 
 
s c h v a ľ u j e  
zámer odpredaja jednotlivých nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra a to: 

 
nehnuteľnosť č. 1 – pozemok parc. č. 1340/3 – zastavané plochy a pozemky s garážami 

        na Kupeckej ulici č. 1 v k.ú. Nitra 
nehnuteľnosť č. 2 – objekt bývalej Materskej škôlky Párovská 40 v k.ú. Nitra 
nehnuteľnosť č. 3 – pozemky a objekt na Kupeckej ulici č. 12 v k.ú. Nitra 
nehnuteľnosť č. 4 – Osvetová beseda Janíkovce v k.ú. Veľké Janíkovce 
nehnuteľnosť č. 5 – budova bývalého verejného osvetlenia v k.ú.  Nitra (park Sihoť) 
nehnuteľnosť č. 6 – objekt na Kupeckej ulici č. 14 v k.ú. Nitra na pozemku parc. č.  

        1324 a priľahlý pozemok parc. č. 1311 
nehnuteľnosť č. 7 – pozemky – Centrum Diely v k.ú. Mlynárce 
nehnuteľnosť č. 8 – pozemky na Štúrovej ulici v k.ú. Nitra 

 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre materiály na schválenie odpredaja 
jednotlivých nehnuteľností v zmysle Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitry 
           
 

T: 31.12.2010 
          K: MR 
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Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (mestom 
nevyužívané nehnuteľnosti) 

 
V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR 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 predkladáme návrh na zámer odpredať jednotlivé nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Nitra (nevyužívané nehnuteľnosti).  

 
Ide o nehnuteľnosti, ktoré boli uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo 
dňa 19.03.2009 zaradené medzi dubiózny majetok v rámci Koncepcie zlepšenia stavu a správy 
mestského nehnuteľného majetku alebo sú dlhodobo nevyužívané, prípadne ich mesto 
nevyužíva a v budúcnosti ani neuvažuje o ich ďalšom využití, a to:  
 
A – nehnuteľnosť č. 1 – pozemok parc. č. 1340/3 – zastavané plochy a pozemky s 
garážami na Kupeckej ulici č. 1 v k.ú. Nitra  
Ide o pozemok parc. č.1340/3 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 111m2 a 3 samostatné 
pozemky, na ktorých stoja 3 garáže a to: súp. č. 2611 na parc. č. 1341 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 16 m2, súp. č. 2612 na parc. č. 1342 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 16 m2 a súp. č. 2613 na parc. č. 1343 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 
v k.ú. Nitra. Predmetné garáže sú v správe Službytu, s.r.o., ktorý ich prenajíma fyzickým 
osobám – obyvateľom priľahlého bytového domu. Garáže sú v zlom technickom stave. 
Pozemky pod garážami a samostatná parcela č. 1340/3 sú zapísané na LV č. 3681 vo 
vlastníctve Mesta Nitra.  
Funkčné využitie podľa UPN CMZ – predmetné parcely na ktorých sa nachádzajú objekty 
garáží a parcela č. 1340/3 sú súčasťou zázemia bytového domu s p.č. 1340/1.  Objekty garáží 
sú prístupné cez parcelu č. 1340/3, 1365/9 ( vo vlastníctve Mesta Nitra ) a 1340/2 ( v nájme 
Službytu, s.r.o). Z hľadiska funkčného využitia sú predmetné parcely funkčne určené pre  
vybavenosť a bývanie. Prevládajú zložky centrotvornej občianskej vybavenosti v celej 
druhovostnej skladbe s podielom bývania do 30 %. neprípustné funkčné využitie: výroba 
priemyselná a poľnohospodárska, skladové plochy a objekty,  prevádzky vybavenosti a 
služieb s negatívnym vplyvom obťažujúce okolie hlukom, dopravnou záťažou, návštevnosťou  
zariadenia v nočných hodinách ( typu herňa, autoservis, pneuservis, klampiarska dielňa, 
lakovňa, stolárska dielňa, čerpacia stanica pohonných hmôt a pod.) prevádzky vyžadujúce 
vstup ťažkej nákladnej dopravy do územia, bývanie vo forme izolovaného rodinného domu,  
doplnkové drobné stavby (typu letné kuchyne, kôlne, stavby pre chov drobných 
hospodárskych zvierat, sauny a pod.), obchodné zariadenia  typu obchodných reťazcov, 
individuálne garáže. 
Nakoľko ÚPN CMZ nepripúšťa zástavbu individuálnych garáží na predmetných pozemkoch, 
považujeme stavby garáží za existujúce stavby na dožitie a z uvedeného dôvodu 
neodporúčame riešiť odpredaj garáží, ale pozemku v celosti pre výstavbu, resp. dostavbu 
v zmysle regulatívov ÚPN CMZ. 
 
B – nehnuteľnosť č. 2 – objekt bývalej Materskej škôlky Párovská 40 v k.ú. Nitra 
Ide o stavbu súp. č. 1201 na pozemku parc. č. 871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 
m2 na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra. 
V súčasnosti je tento objekt využívaný nájomcom HEKOL, s. r. o, Dlhá 8, Nitra na základe 
nájomnej zmluvy č. j. 1154/2005/SM zo dňa 29.09.2005 uzatvorenej na dobu určitú, 10 rokov 
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2005-MZ zo dňa 28.04.2005.   
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Ročné nájomné predstavuje sumu 7 543 €.  
Od nájomného sú odpočítavané náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti vo výške 50%. 
Nehnuteľnosti sú zverené na výkon správy Službytu Nitra, s. r. o.  
Funkčné využitie podľa UPN: lokalita funkčne určená pre vybavenosť a bývanie, zástavba 
uličná kompaktná do 6 NP. Upozorňujeme, že prevádzky vybavenosti majú nároky na  
vytvorenie parkovacích miest pre návštevníkov a zásobovanie. Predmetný objekt nemá 
potrebnú rezervu pre riešenie parkovania. 
  
C – nehnuteľnosť č. 3 – pozemky a objekt na Kupeckej ulici č. 12 v k.ú. Nitra  
Ide o stavbu súp. č. 1355 na pozemkoch parc. č. 1328 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
467 m2 a parc. č. 1327 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2 a pozemok parc. č. 1325 
– záhrady o výmere 152 m2 v k. ú. Nitra  vo vlastníctve Mesta Nitra v podiele 1/2 a vo 
vlastníctve Petra Pecha, bytom Petzwalova 22, Nitra v podiele 1/2. Nehnuteľnosti sú zverené 
na   výkon  správy  Službytu  Nitra,  s.r.o. a  ročný  príjem  z   prenájmu   nehnuteľností   je cca 
21.000,-€. 
Funkčné využitie podľa UPN CMZ – Z hľadiska funkčného využitia sú predmetné parcely 
funkčne určené pre  vybavenosť a bývanie. Prevládajú zložky centrotvornej občianskej 
vybavenosti v celej druhovostnej skladbe s podielom bývania do 30 %. Je možné umiestňovať 
doplnkové funkčné zložky, ak tieto svojou prevádzkou nebudú obmedzovať, alebo negatívne 
ovplyvňovať priestory vybavenosti a budú v súlade s platnými predpismi,  
neprípustné funkčné využitie: výroba priemyselná a poľnohospodárska, skladové plochy 
a objekty,  prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom obťažujúce okolie 
hlukom, dopravnou záťažou, návštevnosťou  zariadenia v nočných hodinách ( typu herňa, 
autoservis, pneuservis, klampiarska dielňa, lakovňa, stolárska dielňa, čerpacia stanica 
pohonných hmôt a pod.) prevádzky vyžadujúce vstup ťažkej nákladnej dopravy do územia, 
bývanie vo forme izolovaného rodinného domu,  doplnkové drobné stavby (typu letné 
kuchyne, kôlne, stavby pre chov drobných hospodárských zvierat, sauny a pod.), obchodné 
zariadenia  typu obchodných reťazcov, individuálne garáže. 
 
D – nehnuteľnosť č. 4 – Osvetová beseda Janíkovce v k.ú. Veľké Janíkovce  
Ide o objekt bývalého MNV, ktorý je v zlom technickom stave a nie je využívaný. Predmetná 
stavba súp. č. 199 je postavená na pozemku parc. č. 308 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 507 m2. Bezprostredne priľahlým pozemkom je aj parc. č. 309 – záhrady o výmere 
896 m2. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 892 vo vlastníctve Mesta 
Nitra.  
Funkčné využitie podľa UPN:  pozemok s p.č. 308 – lokalita funkčne určená pre vybavenosť, 
zástavba uličná voľná  do 2 NP, pozemok s p.č. 309 – prevažná časť pozemku je situovaná v 
lokalite funkčne určenej pre bývanie, zástavba uličná voľná  do 2 NP. Vzhľadom na funkcie 
odporúčame riešiť odpredaj jednotlivých parciel samostatne s tým, že by bolo vhodné 
geometrickým plánom upraviť vzájomne výmeru oboch parciel ( cca 8 á stavebný pozemok pre 
bývanie ). 
 
E – nehnuteľnosť č. 5 – budova bývalého verejného osvetlenia v k.ú. Nitra (park 
Sihoť) 
Ide o stavbu súp. č. 943 na pozemku parc. č. 163, pozemok parc. č. 163 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 99 m2, stavbu súp. č. 943 na pozemku parc. č. 164, pozemok parc. č. 164 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, pozemok parc. č. 165 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3207 m2 na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra. 
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Na tento objekt bol v rámci PHSR schválený zámer využitia na kultúrne účely, v spolupráci 
s podnikateľskou sférou. 
V roku 2009 boli tieto nehnuteľnosti zaradené do súťaže „Solidarita s občanom“ – Súťaž 
o najlepší podnikateľský zámer, kde v rámci súťaže bol predložený 1 projekt (FC NITRA, a. s., 
Jesenského 4, Nitra tu plánuje vybudovať ubytovacie zariadenie pre futbalistov).    
Dostavbu územia je nutné preveriť architektonickou štúdiou v širších súvislostiach. Na 
predmetnú lokalitu mesto nemá spracovaný územný plán zóny, ani žiadny aktuálny 
územnoplánovací podklad. Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre predbežne súhlasí 
s predloženým zámerom investora riešiť formou adaptácie v predmetnej lokalite športovo-
rekreačnú vybavenosť, avšak upozorňuje na dodržanie funkčných regulatívov stanovených 
v schválenom ÚPN mesta Nitra. 
Funkčné využitie podľa UPN: urbánna ekostabilizujúca funkcia (Oddychovo-rekreačná zóna - 
mestský park), prípustné sú doplnkové funkcie vybavenosti podporujúce hlavnú funkciu bez  
nárokov na statickú dopravu, obslužnú dopravu, zásobovanie a pod. Prevádzky môžu 
využívať existujúce verejné parkovisko pred Zimným štadiónom. Zástavba uličná voľná do 2 
NP + podkrovie, koeficient zastavanosti kz<= 0,6. 
 
F – nehnuteľnosť č. 6 – objekt na Kupeckej ulici č. 14 v k.ú. Nitra na pozemku 
parc. č. 1324 a priľahlý pozemok parc. č. 1311 
Ide o stavbu súp. č. 1861 na pozemku parc. č. 1324 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
230 m2 a priľahlý pozemok parc.č. 1311 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 vo 
vlastníctve Mesta Nitra bez zabezpečenia priameho prístupu k nehnuteľnostiam.  
Funkčné využitie podľa UPN CMZ – Z hľadiska funkčného využitia sú predmetné parcely 
funkčne určené pre  vybavenosť a bývanie. Prevládajú zložky centrotvornej občianskej 
vybavenosti v celej druhovostnej skladbe s podielom bývania do 30 %. Je možné umiestňovať 
doplnkové funkčné zložky, ak tieto svojou prevádzkou nebudú obmedzovať, alebo negatívne 
ovplyvňovať priestory vybavenosti a budú v súlade s platnými predpismi,  
neprípustné funkčné využitie: výroba priemyselná a poľnohospodárska, skladové plochy 
a objekty,  prevádzky vybavenosti a služieb s negatívnym vplyvom obťažujúce okolie 
hlukom, dopravnou záťažou, návštevnosťou  zariadenia v nočných hodinách ( typu herňa, 
autoservis, pneuservis, klampiarska dielňa, lakovňa, stolárska dielňa, čerpacia stanica 
pohonných hmôt a pod.) prevádzky vyžadujúce vstup ťažkej nákladnej dopravy do územia, 
bývanie vo forme izolovaného rodinného domu,  doplnkové drobné stavby (typu letné 
kuchyne, kôlne, stavby pre chov drobných hospodárskych zvierat, sauny a pod.), obchodné 
zariadenia  typu obchodných reťazcov, individuálne garáže. 
 
G – nehnuteľnosť č. 7 – Centrum Diely v k.ú. Mlynárce 
Ide o jednotlivé pozemky odčlenené geometrickým plánom č. 3/2010 vyhotoveným na základe 
štúdie Útvaru hlavného architekta – „Pešia zóna a nové centrum Diely“. Novovytvorené 
pozemky sú odčlenené od pôvodných pozemkov parc. č. 425/99 – ostatné plochy o výmere 
1742 m2, parc. č. 462/73 – ostatné plochy o výmere 1574 m2, parc. č. 462/102 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 54 m2, parc. č.  462/8  –  zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  
1379 m2 a parc. č. 462/97 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 na LV č. 7194 vo 
vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Mlynárce. Celková plocha určená na zastavanie predstavuje 
výmeru cca 1479 m2 a plocha určená na parkovanie predstavuje výmeru  cca 2000 m2 spolu 
s príjazdovými cestami. 
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Funkčné využitie podľa UPN: líniové centrum obytnej skupiny Diely s komerčno-
spoločenskou funkciou, s doplnkovým bývaním vo vyšších podlažiach a pešia zóna. Zástavba 
radová uličná - pozdĺž pešej zóny do 2 NP, Dostavba územia v zmysle Mestom Nitra 
obstaranej dokumentácie pre územné konanie polyfunkčnými objektami základnej 
vybavenosti a služieb s prípustnou doplnkovou obytnou funkciou. Zástavbu riešiť formou 
šiestich objektov podľa vypracovanej dokumentácie pre ÚR, koeficient zastavanosti kz <=1.  
V rámci VOS bude nutné riešiť výstavbu parkovísk pre potrebu vybavenostných 
prevádzok. 

 
H – nehnuteľnosť č. 8 – pozemky na Štúrovej ulici v k.ú. Nitra  
Ide o pozemky parc. č. 2282/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, parc. č. 2282/2 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1677 m2, parc. č. 2283/1 – ostatné plochy o výmere  
4194 m2 a parc. č. 2283/3 – ostatné  plochy o výmere 5007 m2 na LV č. 3681 vo vlastníctve 
Mesta Nitra v k.ú. Nitra. Predmetné pozemky sa nachádzajú pri kruhovom objazde pod 
Braneckého ulicou a slúžia ako záchytné parkovisko. Pôvodne bol odpredaj novovytvoreného 
 pozemku o výmere 5363 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 471/2008 od vyššie 
uvedených pozemkov schválený pre Slovenskú poštu, ktorá od kúpnej zmluvy odstúpila.   
Funkčné využitie podľa UPN: vybavenosť - na vymedzených plochách sú plochy určené 
prednostne pre funkcie a zariadenia základnej a vyššej vybavenosti v celej šírke druhovostnej 
skladby zariadení obchodu, služieb, administratívy, prechodného ubytovania, školstva, 
zdravotníctva; sociálnej starostlivosti, kultúry a telovýchovy. Na vymedzených plochách majú 
takého zariadenia hlavnú a prevládajúcu funkciu - majú byť v prevládajúcom pomere čo do 
plochy a objemu zástavby. Nevylučuje sa však na týchto plochách umiestnenie doplnkových 
funkcií a to bývania, zariadení statickej dopravy a technického zariadenia ak tieto podporujú 
prevládajúcu funkciu, negatívne neovplyvňujú prevládajúcu funkciu a samé nie sú 
prevádzkarni prevládajúcej funkcie negatívne ovplyvňované. Na vymedzených plochách nie 
sú prípustné poľnohospodárske funkcie, areálové výrobné funkcie, areálové skladové 
prevádzky, individuálne formy rodinného bývania a areálové dopravné zariadenia. ÚHA 
upozorňuje, že pozemkom prechádzajú verejné inžinierske siete! 
 

Mestský úrad v Nitre odporúča prerokovať zámer nakladania ďalších nehnuteľností, ktoré 
sú dlhodobo nevyužívané a niektoré už boli predložené na rokovanie MZ a to: 

1. dom na Fabrickej ulici č. 11 
Dom Fabrická 11 je jednopodlažný a užíva sa od roku 1929. 
Dom na Fabrickej ul.11A je v dezolátnom stave so zámerom asanácie. Dom sa užíval tiež od 
roku 1929 a dnes je neobývaný.  
Podľa informácií poskytnutej Službytom, s.r.o. Nitra dňa 30.07.2009 dlh na nájomnom 
Fabrická 11 predstavuje sumu 4 935,20 € + penále 9 880,74 €. Žiadateľ o kúpu nehnuteľností 
bol Peter Bihári, ktorý sa zaviazal že v prípade schválenia odpredaja nehnuteľností, dlh za 
nájom uhradí. 
Hodnota nehnuteľností: podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Petrom 
Martiškom č. 29/2009 zo dňa 01.07.2009 je určená sumou: 
stavba + pozemky spolu:  ...........................   39  421,10 €  (1 187 600,- Sk)                                                                            
z toho pozemky: 730 m2   ..............................   27 964,88 €   (842 469,97 Sk) 

 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.10.2009 uznesením číslo 295/2009-MZ 
neschválilo odpredaj týchto nehnuteľností. 
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2. nezrekonštruovaná časť bývalej ZŠ Nedbalova  
V objekte podľa schváleného zámeru malo fungovať Sociálne integračné centrum, v ktorom 
budú pôsobiť rôzne mimovládne neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby pre 
obyvateľov mesta Nitra. 
V súčasnosti v uvedenom objekte pôsobia 3 organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby pre 
rôzne skupiny obyvateľstva. Svoju činnosť vykonávajú v zrekonštruovanej časti objektu. 
Druhá časť objektu, v ktorej by mali sídliť mimovládne organizácie, je nezrekonštruovaná. 
Rekonštrukcia objektu bude vyžadovať značné finančné investície a nakoľko sa nejedná 
o zariadenie sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách, nie je možné žiadať 
o nenávratný finančný príspevok z ROP. 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 bol objekt 
zaradený medzi dubiózny majetok v rámci Koncepcie zlepšenia stavu a správy mestského 
nehnuteľného majetku. 
 

3. pozemky parc. č. 6915/4 a parc. č. 6906 a budova súp. č. 1284 na parc. č 6906 
v k.ú. Nitra – bývalá telocvičňa na Hlbokej ulici  

Uznesením č. 212/2006-MZ zo dňa 7.9.2006 bol schválený odpredaj budovy súp. č. 1284 na 
pozemku parc. č. 6906 za cenu 6 184 392,80 Sk, pozemku parc. č. 6906 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 253 m2 za cenu 1 505 103,60 Sk a pozemku parc. č. 6915/4 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 753 m2 na LV č. 5953 za cenu 6 910 503,60 Sk + 19 
% DPH (DPH sa týka iba parc. č. 6915/4) v  k. ú. Nitra spoločnosti R.E.S., s.r.o., 
Mojmírovce, a uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 3 roky s nájomným za prvých 24 
mesiacov vo výške nájmu 1,- Sk/m2/rok, ďalšiu dobu 500,- Sk/m2/rok.  
Spoločnosť R.E.S (ako jediný súťažiaci) boli víťazi OVS „Odpredaj areálu telocvične 
Hlboká“. 
Na základe uznesenia bola uzatvorená medzi SŠaRZ (ako správcom nehnuteľností) 
a spoločnosťou R.E.S. nájomná zmluva a zároveň medzi Mestom Nitra a spoločnosťou 
R.E.S.-Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 962/2006/SM. Platnosť Nájomnej zmluvy 
a taktiež aj Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zanikla ku dňu 17.12.2008. 
Tieto nehnuteľnosti sú v správe SŠaRZ a sú dlhodobo nevyužívané. 
 

4. Kino Lipa – kinosála 
Kinosála v objekte na Fatranskej ul. 1 v Nitre – Kino Lipa, dlhodobo neprenajatá, má  výmeru 
389,50 m2. 
 

5. Býv. ZŠ Baničova (po ZUŠ) – v nájme ANIMUS 
Ide o časť budovy súp. č. 522 na pozemku parc. č. 7304/4 kat. úz. Nitra, ktorá je prenajatá 
Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS, Levická cesta 40, do 15.05.2010. 
Druhá časť budovy, parc. č. 7304/9 a pozemok parc.č.7304/10 – vlastní NSK-Stredisko 
praktického vyučovania. Vedenie mesta rokuje o získaní týchto nehnuteľností do vlastníctva 
mesta Nitra. 
 

6. Kasárne Zobor 
S vlastníkom pozemkov v areáli „Zoborských kasární“– zapísaných v k.ú. Zobor na „E“ LV č. 
3479 - Rímskokatolícka cirkev – Sídelná kapitula boli dňa 4.3.2010 uzatvorené Nájomné 
zmluvy na dobu neurčitú a to:  
1. na pozemky pod stavbami so súpisným číslom zapísanými na LV č. 3079 vo vlastníctve 
Mesta Nitry (NZ č.j. 180/2010/OM)  
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2. na všetky ostatné pozemky v areáli (NZ č.j. 306/2010/OM) 
V súčasnosti sa pripravuje návrh podnájomnej zmluvy na spoločnom užívaní pozemkov 
a inžinierskych sietí medzi Mestom Nitra a Archeologickým ústavom SAV, ktorý má vo 
vlastníctve stavby zapísané na LV č. 4788. Oddelenie majetku MsÚ Nitra eviduje spolu 13 
žiadostí o prenájom stavieb. Útvar hlavného architekta spracúva komplexnú urbanistickú 
štúdiu revitalizácie areálu na podklade investičného zámeru, ktorou budú analyzované aj 
všetky možnosti umiestnenia budúcich nájomcov. 
 

7. Býv. ZŠ Svätourbanská – Zobor (kúpa od Obvodného úradu) 
Mesto Nitra odkúpilo  nehnuteľnosti parc. č.6 – zast. plocha a nádvorie vo výmere 2085m2 
a stavba s.č.104 na p.č. 6 včetne príslušenstva, t.j. areál bývalej ZŠ Svätourbanská v kat. 
území Zobor dňa 12.05.2009 od Slovenskej republiky, zast. Obvodným úradom Nitra, na 
účely poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa §2 ods. 2 bod b) zák. č. 213/1997 
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, a to ako 
stredisko osvety stretnutia občanov záujmových skupín, dôchodcov, záhradkárov, športových 
združení a dvor bude prebudovaný na oddychové centrum s detskými hracími a športovými 
plochami. Zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný dňa 26.09.2009.  
Uvedené nehnuteľnosti užíva na základe ústnej dohody z r. cca 1985 s predchádzajúcim 
vlastníkom nehnuteľností SR v zastúpení OÚ Nitra Základná organizácia slovenského zväzu 
záhradkárov Nitra – Zobor 11-6. Ako odplatu za užívanie sa  záhradkári starajú 
o nehnuteľnosť podľa svojich finančných možností. Stavba je v zlom stave bez pripojenia na 
energie.  
ZOSZ záhradkárov má záujem uzatvoriť právny vzťah s Mestom Nitra za rovnakých 
podmienok ako s predchádzajúcim vlastníkom.   
Na základe uznesenia č. 1/2010 komisie MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu 
majetku zo dňa 11.01.2010 sa t.č. pripravuje zmluva o výpožičke so ZOSZZ Nitra-Zobor. 
 

8. Amfiteáter  
Od roku 1997 využíval Mgr. Ján Všetečka Konstanty. Zmluva bola vypovedaná zo strany 
Mesta Nitra dňa 29.01.2008. 
Amfiteáter je zverený na výkon správy Službytu Nitra s.r.o. Hľadisko (lavičky) je čiastočne 
zrekonštruované. V rámci Mestského sociálneho podniku sú v amfiteátri zamestnaní 2 
pracovníci oddelenia kultúry a to prevádzkar amfiteátra a údržbár. 
Budova nie je využívaná, do MZ 18.3.2010 predkladáme návrh prenájmu prevádzkovej 
budovy formou OVS. (ide o prízemie-reštauračné priestory a poschodie-ubytovacie priestory). 
Pravá časť hľadiska nie je usporiadaná – ide o parc. č. 886/3, zastavaná plocha o výmere 
3.125m2. Oddelenie majetku dalo vypracovať GP na túto parcelu a v rámci ROEPu Zobor 
dáme návrh na osvedčenie do majetku Mesta Nitra. 
 

9. Záchytné parkovisko Wilsonovo nábr. 
 Jedná sa o parcelu č.1875-ostatná plocha o výmere 5893m2  kat. úz. Nitra v správe Mestských 
služieb, parkovisko je nespoplatnené, slúži ako záchytné. 
Podľa územného plánu /CMZ/ a Všeobecne záväzného nariadenia sa predmetný pozemok 
nachádza v lokalite funkčne určenej ako VPS –Realizácia viacpodlažného parkovacieho 
objektu. 
Záväzné regulatívy:  

- Prípustná maximálna výška zástavby je stanovená na 3 NP mimo strešnej konštrukcie 
- Vjazd a výjazd do objektu je nutné riešiť na jeho severozápadnom rohu. 
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O zmene funkčného využitia pozemku môže rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo v Nitre. 
Spoločnosť PROXIMA REAL NITRA, s.r.o. so sídlom Nitra, má záujem vybudovať 
polyfunkčnú budovu, v ktorej by sa nachádzali parkovacie miesta, obchodno-administratívne 
priestory a bytové priestory 
 

10. Býv. OSP Krškany 
      Ide o nehnuteľnosti na Novozámockej ulici v Nitre v kat. úz. Dolné Krškany a to 
      - prevádzková stavba „Administratívna budova“ súp. č. 678 na parc. č. 1290 
      - prevádzková stavba „Garáže“ súp. č. 678 na parc. č. 1291 
      - prevádzkovej stavby „Skladu – oblúkovej haly“ súp. č. 678 na parc. č. 1289/13 
      - pozemku parc. č. 1288/2 – ostatná plocha o výmere 343 m2  
      - pozemku parc. č. 1289/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 748 m2  
      - pozemku parc. č. 1289/11 – ostatná plocha o výmere 163 m2  
      - pozemku parc. č. 1289/12 – ostatná plocha o výmere 664 m2  
      - pozemku parc. č. 1289/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 469 m2  
      - pozemku parc. č. 1289/17 – ostatná plocha o výmere 212 m2  
      - pozemku parc. č. 1289/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 246 m2  
      - pozemku parc. č. 1290 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 356 m2  
      - pozemku parc. č. 1291 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2  

      Mesto Nitra 4 x vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj predmetných 
nehnuteľností. Do súťaží neboli predložené žiadne súťažné návrhy. Nehnuteľnosti boli  
ponúknuté do súťaže obyvateľov, podnikateľov a firiem pod názvom Spolu za rozvoj mesta 
v rámci projektu Solidarita s občanom, opäť bezvýsledne.  
Štvorpodlažná stavba Administratívnej budovy je v zlom technickom stave, značne 
poškodená zatekaním cez strešnú krytinu. 
Podľa znaleckého posudku č. 160/2008 zo dňa 22.12.2008 je všeobecná hodnota 
nehnuteľností vo výške 336 247,26 € (10 129 785,64 Sk). 
Doterajší záujemci, ktorí sa ale neprihlásili do OVS: 
- Spoločnosť Gomplast, s. r. o., Novozámocká 189, Dolné Krškany a Peter Gabula, Nécseyho 
24, Nitra – odkúpenie plechovej oblúkovej haly na parc. č. 1289/13 
- Spoločnosť RACHER, s. r. o, Stračia 654/26, Nitra – odkúpenie všetkých nehnuteľností 
(cenová ponuka žiadateľa – 165 969,59 €, t. j. 5 mil. Sk) 
- Záchranná zdravotná služba DZS OPTIMUS, s. r. o., Wilsonovo nábrežie 4, Nitra – 
odkúpenie všetkých nehnuteľností (cenová ponuka žiadateľa – 166 000 €, t. j.  
   5 000 916,--Sk). 
 

11. Ihrisko pri ZUŠ Vajanského 
ZUŠ J. Rosinského, Vajanského 1, bolo zverené do správy aj ihrisko – parc. č. 2172 o výmere 
5.013m2. ZUŠ požiadala o vyňatie tohto ihriska zo správy, nakoľko ho nevyužíva a ani 
neplánuje využívať pri svojej činnosti. 
Momentálne je ihrisko nevyužívané. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je uvedený 
v návrhu na uznesenie a zároveň odporúčame prerokovať návrh nakladania s ďalšími  
nehnuteľnosťami. 
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