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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 časti o výmere 
7m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13 kat. úz. Chrenová)
s c h v a ľ u j e 
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 o výmere 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13 - zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 2624 m2 v katastrálnom území Chrenová, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1223, vlastník Mesto Nitra, na ktorom je umiestnený predajný stánok
s pôvodným sortimentom drogistického tovaru, pre nového vlastníka tohto stánku, Máriu 
Vojtelovú, bytom Kalvín 382/A, 941 08 Rastislavice, na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou za nájomné vo výške 50,- €/m2/rok z dôvodu, Mária Vojtelová odkúpila 
predajný stánok od predchádzajúceho majiteľa a nájomcu pozemku, ktorým bola Ing. Sofia 
Dragúňová – B.M.D., Športová 436, 900 46 Most pri Bratislave. Predajný stánok bol dlhšiu 
dobu zatvorený a neprevádzkovaný. Nový vlastník zmení sortiment na potraviny bez predaja 
alkoholických nápojov 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia                   

T: 31.12.2015
K: MR

2



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry
(prenájom časti o výmere 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13 kat. úz. 

Chrenová)

V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra
a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v 
platnom znení predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(prenájom časti o výmere 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13 kat. úz. Chrenová).

Mesto Nitra je vlastníkom pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13 – zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 2624 m2 kat. úz. Chrenová na Výstavnej ulici v Nitre, na 
ktorom sú v rámci tržnice Chrenová umiestnené tri uzatvorené predajné stánky a päť 
otvorených stánkov, predajných stolov. Predajný stánok so sortimentom drogistického tovaru 
bol dlhšiu dobu zatvorený a jeho vlastníčka, Ing. Sofia Dragúňová – B.M.D., Športová 436, 
900 46 Most pri Bratislave, IČO: 37 186 213, ktorej Mesto Nitra umožnilo užívať pozemok 
pod stánkom na základe Nájomnej zmluvy č. j. 2240/2013/OM zo dňa 23.12.2013, sa snažila 
o jeho odpredaj. Nájomné vo výške 350,-€/rok, t.j. 50,- €/m2/rok, má uhradené do 31.12.2015. 

Ing. Sofia Dragúňová odpredala predajný stánok. Novým vlastníkom je Mária Vojtelová, 
bytom Kalvín 382/A, Rastislavice, ktorá požiadala o prenájom pozemku pod stánkom 
a navrhla sortiment predaja, ktorý prispôsobí požiadavkám mesta, a to:

- cukrovinky, jadierka, umelé kvety, sušené ovocie
- spodná bielizeň, pančuchy, ponožky
- rozličný tovar. 

Výbor mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce
na zasadnutí konanom dňa 14.10.2015 vyjadril súhlas s prenájmom časti pozemku parc. č. 
874/13 o výmere 7 m2 kat. úz. Chrenová pre Máriu Vojtelovú, bytom Kalvín 382/A, 
Rastislavice a odporučil sortiment cukrovinky, jadierka, umelé kvety a sušené ovocie.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť
na zasadnutí konanom dňa 15.10.2015 uznesením číslo 153/2015 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemku 
o výmere 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/13 v k. ú. Chrenová za účelom 
umiestnenia predajného stánku na predaj potravinárskeho sortimentu bez alkoholických 
nápojov pre Máriu Vojtelovú, Kalvín 382/A, 941 08 Rastislavice za nájomné v rovnakej 
výške, aká bola stanovená pre pôvodného nájomcu Ing. Sofiu Dragúňovú – B.M.D.. 

Mestský úrad v Nitre
Primátor mesta Nitry vyjadril súhlas so zámerom prenájmu časti pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 874/13 o výmere 7 m2 kat. úz. Chrenová pre nového vlastníka predajného stánku, 
Máriu Vojtelovú, bytom Kalvín 382/A, Rastislavice spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo v Nitre rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 

3



Mestská rada v Nitre
na zasadnutí konanom dňa 03.11.2015 uznesením číslo 681/2015-MR odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom časti o výmere 7 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. 
č. 874/13 kat. úz. Chrenová tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti o výmere 7 m2 z pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 874/13 kat. úz. Chrenová) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
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