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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  (prenájom pozemkov parc. 
č. 183/3 a 183/4 kat. úz. Nitra) 
 
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 časti nehnuteľností o výmere cca 4500 m2 z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 
183/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4863 m2 a parc. č. 183/4 – ostatné 
plochy o celkovej výmere 5191 m2 v katastrálnom území Nitra, zapísanom na liste vlastníctva 
č. 3681, vlastník Mesto Nitra, pre spoločnosť EURO CITY PARK, a. s., Námestie slobody 
11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 947 888 na dobu určitú, do 30.06.2016 za nájomné vo výške 
2.500,- €/rok + DPH za účelom využívania na parkovanie počas pracovnej doby na stavbe 
„CITY Park Nitra“ s tým, že počas podujatí organizovaných mestom Nitra a počas 
futbalových a hokejových zápasov uvoľní parkovacie plochy v plnom rozsahu pre verejnosť. 
Spoločnosť EURO CITY PARK, a. s. Bratislava zabezpečí dostavbu rozostavanej stavby 
„CITY Park Nitra“. Mesto Nitra podporuje stavebnú aktivitu spoločnosti a schváleným 
prenájmom pomôže v realizácii tohto zámeru 
 
ukladá   
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia                    
 
          T: 31.12.2013 
          K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(prenájom pozemkov parc. č. 183/3 a parc. č. 183/4 kat. úz. Nitra) 

 
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra predkladáme návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemkov parc. č. 183/3 
a parc. č. 183/4 kat. úz. Nitra). 
 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 183/3 – zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4863 m2 a parc. č. 183/4 – ostatné plochy o celkovej výmere 
5191 m2 v katastrálnom území Nitra. Celková výmera nehnuteľností je 10054 m2. Ide 
o plochu verejného parkoviska pred Zimným štadiónom v Nitre na Parkovom nábreží v Nitre, 
ktorú využívajú návštevníci parku, letného kúpaliska a štadiónov. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 8.09.2011 uznesením číslo 
281/2011-MZ schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov „prenájom časti 
nehnuteľností o výmere cca 4500 m2 z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 183/3 – zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 4863 m2 a parc. č. 183/4 – ostatné plochy o celkovej 
výmere 5191 m2 kat. úz. Nitra, zapísaných na liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra  
pre spoločnosť EURO CITY PARK, a. s., Námestie slobody 11, Bratislava, IČO: 35 947 888 
na dobu určitú, do 30.06.2013 za nájomné vo výške 2.500,- €/rok (250 parkovacích miest x 
10,- €/rok) + DPH za účelom využívania na parkovanie počas pracovnej doby na stavbe 
„CITY Park Nitra“ s tým, že počas podujatí organizovaných mestom Nitra a počas 
futbalových a hokejových zápasov uvoľní parkovacie plochy v plnom rozsahu pre verejnosť. 
Spoločnosť EURO CITY PARK, a. s. Bratislava zabezpečí dostavbu rozostavanej stavby 
„City Park Nitra“ v dohľadnom čase. Mesto Nitra podporuje stavebnú aktivitu spoločnosti 
a schváleným prenájmom pomôže v realizácii týchto aktivít. 
Uložilo vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa 
schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31.12.2011.“ 
 
Na základe prijatého uznesenia bola dňa 28.11.2011 medzi Mestom Nitra ako prenajímateľom 
a spoločnosťou EURO CITY PARK, a. s. Bratislava ako nájomcom uzatvorená nájomná 
zmluva č. j. 1457/2011/OM. Nájomca má uhradené nájomné v plnej výške. 
 
Spoločnosť EURO CITY PARK, a. s., Námestie slobody 11, Bratislava  
listom zo dňa 27.06.2013 požiadala o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na rovnaký 
predmet nájmu, t. j. na prenájom časti parc. č. 183/3 a 183/4 kat. úz. Nitra za účelom 
využívania parkovacích plôch počas pracovnej doby pri výstavbe projektu „City Park Nitra“. 
Dôvodom je skutočnosť, že konanie k obnovenému dodatočnému stavebnému povoleniu 
k projektu „City Park Nitra“ trvalo dva roky a predmetné rozhodnutie Mesta Nitra 
o dodatočnom povolení stavby nadobudlo právoplatnosť až dňa 12.02.2013 (platnosť 
povolenia bola do 30.06.2013). Tým sa postup pri získavaní investora na dokončenie projektu 
spomalil. V priebehu zostávajúcich mesiacov až do 30.06.2013 sa spoločnosti nepodarilo 
podniknúť všetky kroky potrebné k tomu, aby mohla obnoviť výstavbu a požiadať o zmenu 
stavby pred dokončením. 
Dobu nájmu navrhuje na obdobie 3 rokov. 
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Mestský úrad v Nitre 
Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre 
nemá námietky k prenájmu predmetných pozemkov za podmienok určených v pôvodnej 
nájomnej zmluve č. j. 1457/2011/OM. 
Primátor mesta Nitry vyjadril súhlas s prenájmom časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 
183/3 a parc. č. 183/4 kat. úz. Nitra spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre 
spoločnosť EURO CITY PARK a. s. Bratislava, o ktorom Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Výbor mestskej časti č. 2 Staré mesto 
na zasadnutí konanom dňa 29.07.2013 vyjadril súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy za 
podmienok uvedených v pôvodnej zmluve s možnosťou ďalšieho predĺženia. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť  
na zasadnutí konanom dňa 26.08.2013 uznesením číslo 161/2013 odporučila schváliť 
prenájom časti pozemkov registra „C“ parc. č. 183/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 4863 m2 a parc. č. 183/4 – ostatné plochy o celkovej výmere 5191 m2 kat. úz. Nitra 
pre spoločnosť EURO CITY PARK, a. s., Námestie slobody 11, Bratislava na dobu 1 rok 
s možnosťou ďalšieho predĺženia za podmienok uvedených v pôvodnej nájomnej zmluve č. j. 
1457/2011/OM. 
 
Podľa VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov je 
sadzba obvyklého nájomného za užívanie pozemkov na parkovanie nekomerčného charakteru 
stanovená vo výške 10,39 €/m2/rok. 
 
Mestská rada v Nitre 
Uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 27.08.2013 predložíme na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 
 
Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov parc. č. 183/3 a parc. č. 
183/4 kat. úz. Nitra) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
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