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Návrh na uznesenie

Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (prenájom pozemku parc. 
č. 2014, k. ú. Nitra, Ministerstvo vnútra SR) 
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

I. alternatíva
schváliť
1. spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemku parc. reg. 
„C“ KN č. 2014 – ostatné plochy o výmere 1516 m2 na LV č. 6175 v k. ú. Nitra vo 
vlastníctve Mesta Nitra, v správe Centra voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra pre 
Slovenskú republiku – Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
v zastúpení: Ing. Stanislav Kosiba, riaditeľ Centra podpory v Nitre, IČO: 00151866 na 
dobu určitú 10 rokov za nájomné vo výške ... €/rok z dôvodu, že predmetný pozemok je 
dlhodobo nevyužívaný. Týmto prenájmom sa pozemok zhodnotí a do rozpočtu Mesta 
Nitra sa zabezpečia finančné prostriedky. 

2. odňatie pozemku parc. reg. „C“ KN č. 2014 – ostatné plochy o výmere 1516 m2 na LV č. 
6175 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra zo správy Centra voľného času, Štefánikova 
tr. 63, 949 01 Nitra, IČO: 37867130

uložiť
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a dodatku k zmluve o odovzdaní a prevzatí do 
správy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

T: 31.07.2016
K: MR

alebo

II. alternatíva
neschváliť
1. spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemku parc. reg. 
„C“ KN č. 2014 – ostatné plochy o výmere 1516 m2 na LV č. 6175 v k. ú. Nitra vo 
vlastníctve Mesta Nitra, v správe Centra voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra pre 
Slovenskú republiku – Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
v zastúpení: Ing. Stanislav Kosiba, riaditeľ Centra podpory v Nitre, IČO: 00151866

2. odňatie pozemku parc. reg. „C“ KN č. 2014 – ostatné plochy o výmere 1516 m2 na LV č. 
6175 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra zo správy Centra voľného času, Štefánikova 
tr. 63, 949 01 Nitra, IČO: 37867130



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (prenájom pozemku 
parc. č. 2014, k. ú. Nitra, Ministerstvo vnútra SR)

  
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s 
majetkom mesta v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na nakladanie
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra.

Mestský úrad v Nitre obdržal žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –
Centra podpory Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra o dlhodobý prenájom pozemku parc. reg. 
„C“ KN č. 2014 – ostatné plochy o výmere 1516 m2 na liste vlastníctva č. 6175 
v katastrálnom území Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra v správe Centra voľného času, 
Štefánikova tr. 63, Nitra. Ministerstvo vnútra SR žiada o prenájom na základe rokovania 
konaného medzi zástupcami Ministerstva vnútra, Okresného úradu Nitra a vedenia Mesta 
Nitra.

Ide o pozemok so spevnenou asfaltovou plochou (ihrisko), ktorý sa nachádza na ulici 
Česko-slovenskej armády za budovou centra voľného času. Pozemok je dlhodobo 
nevyužívaný. V minulosti slúžil napr. ako hokejbalové ihrisko. 

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Nitra žiada o prenájom predmetného 
pozemku pre účely parkovania vozidiel Okresného úradu Nitra a vozidiel zamestnancov OÚ.

Mestský úrad v Nitre: odporúča schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN č. 2014 – ostatné plochy o výmere 1516 m2

na LV č. 6175 v k. ú. Nitra na dobu určitú pre Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory 
Nitra nakoľko je tento pozemok dlhodobo nevyužívaný. 

Zámer prenájmu pozemku parc. č. 2014 v k. ú. Nitra bol schválený primátorom mesta 
Nitra dňa 21.05.2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Predpokladané finančné náklady na stavebné úpravy ihriska za účelom vybudovania 32 
parkovacích miest sú vo výške cca 5.000,- €.

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto: žiadosť prerokoval na zasadnutí dňa 
25.05.2015 a nesúhlasí s prenájmom. Odporúča MV SR rokovať o parkovacích miestach so 
spoločnosťou MLYNY, a.s., ktorá má horné parkovisko prázdne. Výbor odporúča ponechať 
ihrisko pre športové účely a poveru poslancov Grešša a Gavaloviča, aby na zasadnutí komisie 
pre Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja navrhli ihrisko na jeho obnovu a jeho 
zachovanie pre šport.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:
žiadosť prerokovala na zasadnutí dňa 21.05.2015 a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť prenájom na dobu určitú 10 rokov za nájomné vo výške 1640,- €/rok.

Mestská rada v Nitre: materiál prerokovala na zasadnutí dňa 26.05.2015 a vrátila ho na 
dopracovanie predkladateľovi. 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie.








