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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.193/2010-MZ zo dňa  17.6.210  
(KAMY s.r.o., F. Mojtu 14, 949 01  Nitra, IČO: 45989478).

s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia zámeru Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 193/2010-MZ zo dňa 17.06.2010
nasledovne:

v schvaľovacej časti vypustiť znenie: 
„zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra formou obchodnej verejnej súťaže 
a to:
nehnuteľnosť č. 3 – pozemok parc. č. 360 na Ďurkovej ulici č. 10 v k.ú. Nitra“

a nahradiť ho znením: 
„ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer  predať pozemok v k.ú. Nitra „C“ KN 
parc. č. 360- záhrady o výmere 860 m2, zapísaného na LV č.3681 vo vlastníctve mesta Nitra,
spoločnosti KAMY s.r.o., F. Mojtu 14, 949 01  Nitra, IČO: 45989478, za cenu 150,-  €/ m2

vrátane DPH. Na predaj uvedeného pozemku bola vyhlásená OVS a spoločnosť KAMY s.r.o., 
predložila svoj návrh ako jediná. Súťažná komisia na vyhodnotenie OVS odsúhlasila tento 
návrh ako víťazný, nakoľko sa jedná o zaujímavý projekt vybudovania centra pre zdravotne 
postihnuté deti, predaj pozemku je už dlhšiu dobu neúspešný a pozemok je dlhodobo 
nevyužívaný“

v ukladacej časti vypustiť znenie:
„vedúcemu oddelenia majetku 
predložiť na schválenie Mestskej rade v Nitre súťažné podmienky pre vypísanie 
a realizovanie obchodnej verejnej súťaže

T: 31.12.2010
K: MR“

a nahradiť ho znením
„vedúcemu odboru majetku 
uzatvoriť zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.10.2011
K: MR“
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.193/2010-MZ zo dňa  
17.06.2010  (KAMY s.r.o., F. Mojtu 14, 949 01  Nitra, IČO: 45989478)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 193/2010-MZ zo dňa 17.06.2010 schválilo zámer 
odpredaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže, a to:
nehnuteľnosť č. 3 – pozemok parc. č. 360 na Ďurkovej ulici č. 10  v k.ú. Nitra.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 26.05.2011 schválilo uznesením č. 
125/2011-MZ návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej 
verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 360 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
860 m2 v katastrálnom území Nitra – Ďurkova 10“ 

Dňa 8.7.2011 sa konalo vyhodnotenie tejto obchodnej verejnej súťaže. Do stanovenej 
lehoty na predkladanie súťažných návrhov predložila súťažný návrh spoločnosť KAMY s.r.o.,         
F. Mojtu 14, 949 01  Nitra, IČO: 45989478, avšak nesplnila  podmienku minimálnej ceny.
Minimálna celková cena bola vo výške 159.600,- €  t.j. 185,58 €/m2 vrátane DPH. Spoločnosť 
KAMY s.r.o. ponúkla celkovú cenu 129.000,- € t.j. 150,- €/m2 vrátane DPH. Komisia 
odsúhlasila tento návrh ako víťazný aj keď je ponúknutá cena nižšia ako v znaleckom 
posudku. Komisia odporučila odpredaj pozemku hlavne z dôvodu, že tento pozemok je pre 
mesto nevyužiteľný a viackrát už bol v ponuke na odpredaj, ale neúspešne. Taktiež 
spoločnosť KAMY s.r.o. predložila zaujímavý zámer využitia tohto pozemku a to projekt 
vybudovania centra pre zdravotne postihnuté deti.

Vzhľadom k danej skutočnosti, je nevyhnutné zmeniť zámer predaja formou obchodnej 
verejnej súťaže na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 193/20110-MZ 
zo dňa 17.06.2010 tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
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