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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 nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Prenájom 
priestorov v Mestskej tržnice na Štefánikovej ul.50 a Jurkovičovej ul. v Nitre, podľa zoznamu 
nájomcov)
schvaľuje
zámer prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to priestorov na 
Mestskej tržnici na Štefánikovej ul.50 a Jurkovičovej ul. súčasným nájomcov podľa 
priložených zoznamov (príloha č.1 – 4) z dôvodu, že Mesto Nitra preberá od 1.1.2012 
uvedené objekty a má záujem aby objekty boli naďalej prenajaté
súhlasí
s výpožičkou DHIM a HIM umiestnených v priestoroch Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. 
č. 50 pre Mesto Nitra od spoločnosti RINOX s.r.o. podľa priloženého zoznamu (príloha č.5)
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov
ukladá
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

T: 31.12.2011
K: MR



Dôvodová správa:

MZ a na zasadnutí konanom dňa 16.12.2010 uznesením č.317/2009-MZ 
schválilo prenájom pozemku parc.č.2041 o výmere  7 611m2- tržnica a stavba súp.č.74,
parc.č.2046- o výmere 637m2 a stavba na nej súp.č.2815- obchodné centrum NR, časť parc.č.
7572/7 – o výmere  39 632m2 (iba predajná plocha) vo vlastníctve mesta Nitry kat. úz. Nitra pre 
spoločnosť RINOX, s.r.o. za cenu 265.551,-€/rok do 31.12.2011.
Zároveň uložilo oddeleniu majetku riešiť budúci prenájom týchto nehnuteľností formou OVS 
v priebehu roku 2011.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 08.09.2011 uznesením č. 289/2011-
MZ zobralo na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže k prenájmu pozemkov 
a stavieb Mestskej tržnice na Štefánikovej tr. a pozemkov tržnice na Jurkovičovej ul. v Nitre 
a súhlasilo so zrušením tejto OVS.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre zároveň uznesením č.289/2011-MZ súhlasilo ponechať 
nakladanie so stavbami Mestskej tržnice na Štefánikovej tr. v pôsobnosti mesta (resp. v správe 
mestskej organizácie) a na voľné predajné plochy tržníc vyhlásiť novú obchodnú súťaž.
V záujme komplexného prehľadu celkovej prevádzky a nájmov v jednotlivých priestoroch, 
navrhujeme ponechať v pôsobnosti mesta aj voľné predajné plochy – trhoviska – na 
Štefánikovej ul.50 a Jurkovičovej ul. v Nitre.

V tejto súvislosti bol na MZ 24.11.2011 predložený materiál č. 370/2011 na zmenu uznesenia 
č. 289/2011-MZ.

V prílohe uvádzame prehľad doterajších nájomníkov spolu s výmerou zabratej plochy, výškou 
nájmu a sadzbou za m2.
Výška nájmu sa odvíja od VZN 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov 
na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre a zároveň aj od konkrétneho umiestnenia 
prenajatého priestoru v rámci Mestskej tržnice.

Z hľadiska budúcej prevádzky odporúčame súhlasiť aj s výpožičkou DHIM a HIM podľa 
priloženého zoznamu v celkovej hodnote cca 35.000,-€ od spoločnosti RINOX s.r.o. Uvedené 
predmety sú umiestnené v areály Mestskej tržnice a boli nadobudnuté počas nájomnej 
zmluvy. Mesto Nitra ich bude využívať pri prenájme a správe tržnice.

Predkladáme návrh na uznesenie, tak ako je uvedené.
















