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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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(zberné dvory separovaného odpadu) 
 
súhlasí 
so zriadením zberných dvorov separovaného odpadu v lokalitách: 
1. areál Mestských služieb: Tehelná ul. 3 - pozemok v k.ú. Nitra „C“KN parc. č. 4753/1 
a parc. č. 4755/2  

 
2. Braneckého ul.: pozemky v k.ú. Nitra, „C“KN parc. č. 7762/2, 7762/3, 7762/4, 7762/5, 
7762/6, 7762/13, 7762/15,  
 
3. areál Zoborských kasární: 
Jelenecká ul. – pozemok v k.ú. Zobor, „C“KN parc. č. 4450/45 
 
4. Rabčekova ul.: pozemok v k.ú. Veľké Janíkovce, „C“KN parc. č. 361/1 
 
5. Krškany 
areál N – ADOVA pozemky v k.ú. Horné Krškany časť „C“KN parc. č. 777/13, 777/14, 777/1 
 
schvaľuje 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
prenájom pozemkov alebo ich častí vo vlastníctve Mesta Nitry pre spoločnosť Nitrianske 
komunálne služby, s.r.o. (NKS), Nábrežie mládeže 87, Nitra, IČO: 31 436 200 na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov za nájomné vo výške 1,-€ / rok za celú prenajatú 
plochu pre účely zriadenia zberných dvorov separovaného odpadu. NKS, s.r.o. zabezpečuje 
nakladanie s odpadovým hospodárstvom mesta Nitry a mesto má v tejto spoločnosti 50%-nú 
majetkovú účasť. 
1. pozemky v areáli Mestských služieb Nitra na Tehelnej ul. č. 3 v k.ú. Nitra, LV č. 3681 
časť pozemku „C“KN parc. č. 4753/1 – zastavané plochy o výmere 1000 m2  
2. pozemky na Braneckého ul., v k.ú. Nitra, LV č. 3681 
časť „C“KN parc. č. 7762/13 - zastavané plochy o výmere cca 1000 m2 
časť „C“KN parc. č. 7762/6 - zastavané plochy o výmere cca 200 m2  
3. pozemok na Rabčekovej ul., v k.ú. Veľké Janíkovce, zapísaný na LV č. 2614, zapísaný 
v registri „E“KN parc. č. 361/1 – zastavané plochy o výmere cca 1000 m2, ktorý tvorí 
majetkovú podstatu pozemku zapísaného v registri „C“KN parc. č. 361/1, bez založeného LV 
4. pozemok v areáli spol. N – ADOVA: v k.ú. Horné Krškany, zapísaný na LV č. 7768, 
„C“KN parc. č. 777/13 – zastavané plochy o výmere cca 1000 m2 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku a vedúcemu odboru životného prostredia 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
  T: 31.07.2013 
  K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra 

(zberné dvory separovaného odpadu) 
 

 
 Mesto Nitra má záujem zriadiť na svojom území zberné dvory separovaného odpadu, 
ktoré bude financované formou dotácie z Recyklačného fondu. Prevádzkovateľom, 
oprávneným nakladať s odpadom je spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. (NKS) so 
sídlom Nábrežie mládeže 87, Nitra, IČO: 31 436 200,. Priestor na prevádzkovanie zberného 
dvora je vo všetkých lokalitách by mal mať plochu minimálne 40m x 25m. V zmysle súhlasu 
vydaného ObÚŽP v Nitre sú NKS, s.r.o. oprávnené na zber ostatných odpadov /celkovo 28 
položiek ako sklo, papier a lepenka, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 
opotrebované pneumatiky, obaly s plastov, šatstvo, textílie, zmesový komunálny odpad 
a podobne/.  
 
Na základe tvaromiestnej obhliadky boli vytipované tieto lokality: 
1. areál Mestských služieb Nitra na Tehelnej ul. č. 3 – snímka č. 1:  
pozemky v k.ú. Nitra, LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta Nitry: 
„C“KN parc. č. 4753/1 – zastavané plochy o celkovej výmere 7877 m2,  
prípadne „C“KN parc. č. 4753/10 – zastavané plochy o celkovej výmere 6255 m2 
 
 Časť navrhnutého zberného dvora zasahuje na pozemok „C“KN parc. č. 4755/2 – 
zastavané plochy o výmere cca 600 m2, ktorý je vo vlastníctve Ing. Ivana Breského, bytom 
Nálepkova ul. 18, Nitra, LV č. 2666. Celý predmetný pozemok využívajú Mestské služby 
v rámci svojho areálu. Zriadenie zberného dvora je možné až na základe súhlasu p. Breského. 
Technický opis lokality:  
Predmetná plocha je vybetónovaná, oplotenie nie je potrebné, nakoľko je oplotený celý areál 
MsS. 
 
2. Braneckého ul. (pri železničnej trati) - snímka č. 2:  
pozemky v k.ú. Nitra, zapísané na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry:  
„C“KN parc. č. 7762/13 - zastavané plochy o výmere 1226 m2, 
„C“KN parc. č. 7762/6 – zastavané plochy o celkovej výmere 573 m2 
 Vstupnú bránu s prístupovou cestou budú po vzájomnej dohode využívať spoločne 
zákazníci zberného dvora vo vyhradenom čase ako aj pracovníci útulku. Na pozemkoch 
využívaných ako prístupová cesta parc. č. 7762/4 a parc. č. 7762/15 je zriadené vecné bremeno 
– právo prechodu a prejazdu v prospech Regionálne centrum Slobody zvierat Nitra, ul. Na 
Hôrke 13, IČO: 35610816 na dobu platnosti nájomnej zmluvy č. N 2/2005 t.j. 20 rokov od 
25.10.2004 v súlade s GP č. 29/2004.  
 Časť pozemku „C“KN parc. č. 7762/3 o výmere 91,60 m2 užíva p. Gálová ako výkup 
železa a farebných kovov v zmysle zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 1/25/03 
uzatvorenej dňa 25.11.2003 s nájomcom – Službyt Nitra, s.r.o.. Zmluvný vzťah bude ukončený 
dohodou ku dňu 28.02.2013. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. plánuje na hranici parc. č. 
7762/6 a parc. č. 7762/13 vybudovať nové teplovodné potrubie v rámci stavby „Riešenie 
vyvedenia tepla Nitra Párovce – Klokočina VS1“.  
 
Technický opis lokality:  
Lokalita vyhovuje po stránke umiestnenia zberového dvora - spádová oblasť klientov je 
Klokočina, Diely, Staré Mesto. Na pozemku je navezený stavebný materiál, plochu zberného 
dvora treba spevniť. NKS, s.r.o sú povinné pri umiestňovaní zberného dvora rešpektovať 
výstavbu teplovodného potrubia. 
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3. areál Zoborských kasární: 
I. ALTERNATÍVA: Dobšinského ul. - snímka č. 3 A: 
časť pozemku v k.ú. Zobor, „C“KN parc. č. 4450/39 – zastavané plochy o výmere cca 756 m2, 
bez založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú podstatu tvoria pozemky zapísané 
v registri „E“KN parc. č. 1780 a parc. č. 1781, LV č. 3479 vo vlastníctve Rímskokatolíckej 
cirkvi – Sídelná kapitula, Hradné nám 7, Nitra 
 
Technický opis lokality:  
pozitíva     
 nachádza sa paralelne z  Dobšinského ul. odkiaľ je do vyasfaltovanej plochy aj prístup cez 

bočnú bránu areálu kasární 
 plocha je oplotená 
 v blízkosti je miesto pre obsluhu /pôvodný objekt pre návštevníkov  kasárni – využitie jeho 
časti/ 

 je na ňu prístup aj hlavnou bránou  areálu kasárni 
 minimálne náklady na zriadenie 
negatíva  
 na druhej strane Dobšinského ul. je zástavba rodinných domov . Negatívny vplyv na komfort 

obyvateľov by bol minimalizovaný, pretože, je areál vhodne oplotený betónovým 
múrom./prípadné petície obyvateľov Dobšinskej ul./ 

 odvoz kontajnerov cez areál kasárni /viď foto 18-19/ by sa musel vykonávať cez mostík 
odvodňovacieho kanála, čo by nemuselo spĺňať nároky na jeho nosnosť. Potrebný posudok 
statika /Nosnosť musí byť cca 18 ton/ 

 
II. ALTERNATÍVA: Jelenecká ul. – snímka č. 3 B: 
časť pozemku v k.ú. Zobor, „C“KN parc. č. 4450/45 – zastavané plochy o výmere 1000 m2,bez 
založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú podstatu tvorí pozemok zapísaný v registri 
„E“KN parc. č. 1787, LV č. 3479 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – Sídelná kapitula, 
Hradné nám 7, Nitra,  
 
Technický opis lokality:  
pozitíva 
 spevnená plocha je paralelne s Jeleneckou ul.  
 je vybetónovaná 
 prístup cez bočnú bránu z Jeleneckej ul. 
negatíva 
 blízkosť rodinných domov na druhej strane Jeleneckej ul.  
 vstup na pozemok z Jeleneckej ul je situovaný v neprehľadnej zákrute! 
 náklady na oplotenie 
 
Mesto Nitra je v lokalite Zoborských kasární okrem budov so súpisným číslom, zapísaných na 
LV č. 3079 vlastníkom 109 stavebných objektov a investícií ako komunikácie, kryty, spevnené 
plochy, inžinierske siete, oplotenia, studne, žumpy, ihriská a iných nezapísaných na LV. 
 Za účelom užívania, údržby a úprav svojich nehnuteľností uzatvorilo Mesto Nitra s 
vlastníkom pozemkov Rímskokatolíckou cirkvou – Sídelná kapitula, nájomnú zmluvu č.j. 
306/2010/OM zo dňa 4.3.2010 predmetom, ktorej je prenájom ostatných pozemkov (stavebné 
objekty bez súpisného čísla) v areáli za symbolické nájomné. S podmienkou, že Mesto Nitra je 
oprávnené dať predmet nájmu do podnájmu iných osôb iba po predchádzajúcom písomnom 
súhlase prenajímateľa.  
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4. Rabčekova ul., Janíkovce– snímka č. 4:  
pozemok v k.ú. Veľké Janíkovce, LV č. 2614 vo vlastníctve Mesta Nitry 
„C“KN parc. č. 361/1, bez založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú podstatu tvorí 
pozemok zapísaný v registri „E“KN parc. č. 361/1 – zastavané plochy o celkovej výmere 
24146 m2 
Technický opis lokality: predmetný pozemok je zatrávnený, bude potrebné vybudovať 
oplotenie a spevniť plochu. 
 
5. Krškany 
I. ALTERNATÍVA ul. Pri Mlyne snímka č. 5 A:  
pozemok v k.ú. Dolné Krškany, LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitry 
„C“KN parc. č. 1204/1 – ostatné plochy o výmere 2856 m2,  
Technický opis lokality: lokalita sa nachádza v blízkosti rodinných domov, je potrebné 
vybudovať oplotenie a spevniť plochu 
 
II. ALTERNATÍVA: areál N – Adovy – snímka č. 5 B: 
pozemky v k.ú. Horné Krškany, LV č. 7768 vo vlastníctve mesta Nitry  
„C“KN parc. č. 777/13 – zastavané plochy o celkovej výmere 3492 m2 
„C“KN parc. č. 777/14 – zastavané plochy o celkovej výmere 1978 m2 
Prípadne vedľajší pozemok vo vlastníctve spoločnosti N-ADOVA, LV č. 6572, „C“KN parc. č. 
777/1 – zastavané plochy o celkovej výmere 21450 m2, ktorý majú v nájme Mestské služby 
Nitra na dobu určitú do 01.10.2020. 
Technický opis lokality:  
-  parc. č. 777/13 je zatrávnená – bude potrebné vybudovať oplotenie s novým vjazdom, 
spevniť podklad. 
-   parc. č. 777/1 – používala by sa spoločná brána do areálu, nie je potrebné budovať nové 
oplotenie ani spevniť plochu. 
 

Na základe uvedeného a v súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Nitra v znení platných dodatkov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2009 v znení 
platných dodatkov predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra.  
VMČ 1 – Horné a Dolné Krškany: žiadosť prerokoval na zasadnutí konanom dňa 18.2.2013 – 
odporúča umiestniť zberný dvor v areáli N-Adovy na vhodné miesto vybrané na základe 
obhliadky a technického zhodnotenia lokality. 
VMČ 2 – Staré mesto: žiadosť prerokoval na zasadnutí dňa 25.2.2013 – odporúča zriadenie 
zberného dvora na Braneckého ulici, žiada doložiť špecifikáciu uloženého odpadu od NKS, 
s.r.o. a stanovisko NTS, a.s. k využitiu pozemku. 
VMČ 7 – Chrenová, Janíkovce: žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí dňa 25.2.2013 – 
odporúča zriadenie zberného dvora na Rabčekovej ulici. 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: zasadá 8.3.2013 
uznesenie doložíme na zasadnutie MZ. 
Stanovisko MsÚ v Nitre:  
V zmysle Územného plánu Mesta Nitry sú predmetné pozemky určené na: 
 
Lokalita      Funkcia            Súlad s ÚPD   
1. Kasárne Zobor /4450/39/, k.ú. Zobor   Vybavenosť                Nie je v súlade 
2. Kasárne Zobor /4450/45/, k.ú. Zobor   Vybavenosť                Nie je v súlade 
3. Areál Mestských služieb /4753/10,4755/2/, k.ú. Nitra Vybavenosť /dopl. bývanie/            Nie je v súlade 
4. Braneckého ul. /7762/2,3,4,5,13,15/, k.ú.  Nitra  Vybav. dopl. priemyselná výroba   Je v súlade 
5. Rabčekova ul. /361/1/, k.ú. Veľké Janíkovce  Bývanie                 Nie je v súlade 
6. Areál N-Adova /777/13,14,15/, k.ú. Horné Krškany Vybav. dopl. priemyselná výroba   Je v súlade 
7. Ul. Pri Mlyne, k.ú. Dolné Krškany   Bývanie                Nie je v súlade 
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Vzhľadom na uvedené, je možné zberové dvory trvalého charakteru zriadiť v lokalitách 

Braneckého ul. a v areáli N-Adova, vo vytipovaných lokalitách s vybavenostnou funkciou 
s ohľadom na nutnosť a užitočnosť služby možné uvažovať s prevádzkovaním zberových 
dvorov na dobu určitú, s využitím kontajnerového zberu s režimom prispôsobeným ochrane 
funkcie stanovenej v rámci ÚPD /otváracie hodiny, hluk.../. V lokalitách s funkciou bývanie 
zriadenie zberových dvorov neodporúčame. 

V areáli Kasární pod Zoborom je z uvedených lokalít vhodnejšie riešenie č. 2, parc. č. 
4450/45, k.ú. Zobor, ako dočasné, do doby realizácie zámerov v zmysle spracovanej 
urbanistickej štúdie. 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 26.02.2013 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť zriadenie zberných dvorov a prenájom pozemkov pre NKS, s.r.o., tak 
ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (zberné dvory separovaného 
odpadu) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
















