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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 majetkom mesta  (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. 
č. 1201) 
 
I. alternatíva 
schvaľuje 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., orientačné č. 40, súp. č. 1201, postavenej  
na parcele č. 871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, k.ú. Nitra, zapísanej na LV 
č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra, pre spoločnosť DNPS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 45, 
059 01 Spišská Belá, IČO: 47161841 na dobu ..................., za cenu ....... €/m2/rok za nebytové 
priestory (ordinácie prízemie a I. poschodie o výmere 141,349 m2) a za cenu .......... €/m2/rok 
za nebytové priestory (ostatné priestory o výmere 185,25 m2) + úhradu energií.  
Žiadateľ je oprávnený dať do podnájmu časť nebytových priestorov v rámci budovy bývalej 
MŠ Párovská pre spoločnosť CPKSB, s.r.o., so sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská 
Belá, s tým, že cena podnájmu nesmie byť vyššia ako cena nájmu stanovená Mestským 
zastupiteľstvom. Podnájom je viazaný na obdobie trvania funkcie jediného spoločníka 
v spoločnosti CPKSB, s.r.o., so sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá. 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že žiadateľ v uvedenej nehnuteľnosti zriadi 
zdravotnícke zariadenie a zariadenie starostlivosti o ľudské telo slúžiaceho 
na rekonvalescenciu a rekondíciu a prostredníctvom spoločnosti   CPKSB, s.r.o., so sídlom 
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
v neštátnom zdravotníckom zariadení na úrovni poliklinika. 
ukladá 
riaditeľovi Službytu Nitra, s.r.o. 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej  zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 

T: 30.10.2013 
K: MR 

 
II. alternatíva 
schvaľuje 
prenájom budovy MŠ na Párovskej ul., orientačné č. 40, súp. č. 1201, postavenej  na parcele 
č. 871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, k.ú. Nitra, zapísanej na LV č. 3681 
formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle  zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2009 pre vyhlasovanie, 
organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť  v spolupráci so Službytom Nitra, s.r.o. vypracovanie návrhu súťažných 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 

T: 30.10.2013 
K: MR 



 
III. alternatíva 
schvaľuje 
odpredaj budovy MŠ na Párovskej ul., orientačné č. 40, súp. č. 1201, postavenej  na parcele č. 
871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, k.ú. Nitra, zapísanej na LV č. 3681 
formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2009 
pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku 
mesta Nitry v znení neskorších dodatkov 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť  vypracovanie návrhu súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 

T: 30.10.2013 
K: MR 

 



Návrh na nakladanie s majetkom mesta  (prenájom budovy bývalej MŠ na Párovskej 
ul., súp. č. 1201) 

   
     V súlade s ustanovením § 9a zákona 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 Nitry v znení neskorších dodatkov predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry. 
 
     Odboru majetku MsÚ Nitra bola doručená žiadosť spoločnosti DNPS, s.r.o., so sídlom: 
Štefánikova 45, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „žiadateľ“) o prenájom budovy MŠ na 
Párovskej ul., orientačné č. 40, súpisné č. 1201, postavenej na parcele č. 871 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 154 m2, zapísanej na LV č. 3681 pre kat. územie Nitra na meno 
Mesta Nitra v celosti, za účelom jej využitia na zriadenie zdravotníckeho zariadenia 
a zariadenia starostlivosti o ľudské telo. 
     Žiadateľ v súčasnosti ponúka zdravotnú starostlivosť v odboroch fyzioterapia, psychiatria 
a neurológia. Do svojich zariadení prijíma predovšetkým klientov s chronickými ťažkosťami 
bolestivého syndrómu chrbtice a veľkých kĺbov a ponúka im nadštandardnú starostlivosť 
fyzioterapeutického zámeru s cieľom trvalého odstránenia bolesti. V žiadnom prípade sa 
neradí medzi alternatívne formy zdravotnej starostlivosti, ale zariadenie má svojho garanta 
a procesy sú pod priamou kontrolou odborníkov. Má v úmysle ponúknuť nové formy 
zdravotnej starostlivosti v terapiách bolestivého syndrómu v meste Nitra  a nadviazať tak 
na dobré výsledky poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré dosahuje v rámci svojho 
regiónu.  
     Medicínsku časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti zastrešuje spoločnosť CPKSB, 
s.r.o., so sídlom Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá, ktorá je platným držiteľom 
povolenia na výkon v oblasti zdravotnej starostlivosti na úrovni poliklinika, preto žiadateľ 
zároveň požiadal, aby mu bolo umožnené poskytnúť uvedenej spoločnosti do podnájmu dve 
miestnosti v rámci prenajatého objektu.  
     Spoločnosť DNPS, s.r.o. je priamo prepojená so spoločnosťou CPKSB, s.r.o. majetkovo 
(MUDr. Pavol Kostka je spoločníkom v oboch spoločnostiach). Pre účely súvisiace s jeho 
činnosťou uvedené vo výpise z obchodného registra Spoločnosť DNPS, s.r.o. bude vykonávať 
ako hlavnú činnosť, a to masérske služby a prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na 
rekonvalescenciu a rekondíciu, čo nie je priamo zdravotníckou činnosťou. Spoločnosť 
CPKSB, s.r.o. bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení 
na úrovni poliklinika, čo je zapísané v predmete činnosti tejto spoločnosti v obchodnom 
registri.  
 
     V roku 2005 bola predmetná nehnuteľnosť prenajatá na obdobný účel, pričom cena nájmu 
za ordinácie bola stanovená vo výške 1000,- Sk/m2/rok (33,19 €) a za ostatné priestory vo 
výške 300,- Sk/m2/rok (9,96 €). 
  
     Predmetná nehnuteľnosť je v súčasnej dobe nevyužívaná a bola zaradená do dubiózneho 
majetku. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa 07. apríla 2011 
bol schválený zámer jej odpredaja aj spolu s pozemkom, na ktorom je postavená, a to formou 
priameho predaja minimálne za cenu podľa znaleckého posudku (ZP), resp. formou OVS, ak 
hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude vyššia ako 40000,- €. Všeobecná hodnota uvedenej 
nehnuteľnosti spolu s pozemkom, na ktorom je postavená bola znaleckým posudkom 
č. 3/2013 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctva, pozemných stavieb a odhadu 
hodnoty nehnuteľností, Jozefom Markom, Bažantia 5, Nitra stanovená na sumu 160000,- €.  
 



     Zámer prenájmu predmetnej nehnuteľnosti bol schválený primátorom mesta Nitra dňa 
11.06.2013 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ v uvedenej 
nehnuteľnosti zriadi zdravotnícke zariadenie a zariadenie starostlivosti o telo.  
 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na svojom 
zasadnutí konanom dňa 10.06.2013 predmetnú žiadosť prerokovala s tým, že neodporučila 
schváliť prenájom spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa.  
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 11.06.2013 predložený materiál 
prerokovala.  
 
     Na základe schváleného zámeru a vyššie uvedeného predkladáme Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie Návrh na nakladanie s majetkom mesta  (prenájom 
budovy bývalej MŠ na Párovskej ul., súp. č. 1201) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


