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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2014-MZ zo dňa 
13.02.2014 v znení neskorších uznesení (Proxenta Private Equity, s.r.o. a In Antis s.r.o.)
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 v znení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2014-MZ zo dňa 27.03.2014, uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 371/2015-MZ zo dňa 22.10.2015 a uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 76/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 (Proxenta Private Equity, s.r.o. a In 
Antis s.r.o.) nasledovne: 

- v schvaľovacej časti v bode 1. v predposlednom odstavci sa nasledujúce znenie:
„bezodplatne prevedené do vlastníctva mesta Nitra“
nahrádza novým znením:
„prevedené do vlastníctva mesta Nitra“

- v schvaľovacej časti v bode 2. v predposlednom odstavci sa nasledujúce znenie:
„bezodplatne prevedené do vlastníctva mesta Nitra“
nahrádza novým znením:
„prevedené do vlastníctva mesta Nitra“ 

- v ukladacej časti sa za bod 4. vkladá bod 5. v znení:
„zabezpečiť uzatvorenie dodatkov k nájomným zmluvám

T: 31.01.2017
K: MR“
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2014-MZ zo dňa 
13.02.2014 v znení neskorších uznesení (Proxenta Private Equity, s.r.o. a In Antis s.r.o.)

    
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre svojím uznesením č. 46/2014-MZ zo dňa 13.02.2016 
v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2014-MZ zo dňa 27.03.2014, 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 371/2015-MZ zo dňa 22.10.2015 a uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 spôsobom prípadu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov v bodoch 1. a 2. schválilo: 
1. „prenájom časti pozemku o výmere 5 401,6 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4821/1 –

ostatné plochy o celkovej výmere 15 544 m2, v k. ú. Nitra, obec Nitra, pre spoločnosť 
Proxenta Private Equity, s. r. o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, 
IČO: 35962160, za účelom výstavby infraštruktúry a dobudovania bytových domov 
v rámci projektu  „Obytná skupina Nová štvrť – II. etapa “  s tým, že:
a) pozemky pod budúcimi spevnenými plochami o celkovej rozlohe 2 577 m2 (z toho je   

1 229,9 m2 komunikácií, 1 156 m2 odstavných stojísk a 191,1 m2 chodníkov) budú 
prenajaté na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3,50 €/m2/rok,

b) zvyšná časť parcely o výmere 2 824,6 m2 bude prenajatá do dňa, kedy nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na posledný neskolaudovaný stavebný objekt 
stavby „Obytná skupina Nová štvrť – Potravinárska ulica Nitra – Čermáň“ postavený 
v rámci prvej etapy výstavby v súlade s výkresom č. SIT 01: Celková a koordinačná 
situácia – I. etapa, vypracovaným Ing. arch. Patríciou Kvasnicovou 
a Ing. arch. Tiborom Zelenickým a v rozsahu stavby povolenej územným rozhodnutím 
č. j. A/1999/46169-004-F14, A/2000/02042-004-F14, zo dňa 19. 06. 2000 
(právoplatné dňa 31. 07. 2000) vydaným Okresným úradom v Nitre, odbor ŽP),         
za nájomné vo výške 0,20 €/m2/rok,

pričom po skolaudovaní posledného neskolaudovaného stavebného objektu stavby „Obytná 
skupina Nová štvrť – Potravinárska ulica Nitra – Čermáň“ postaveného v rámci prvej etapy 
výstavby (etapa špecifikovaná výkresom č. SIT 01: Celková a koordinačná situácia – I. etapa, 
vypracovaným Ing. arch. Patríciou Kvasnicovou a Ing. arch. Tiborom Zelenickým) budú 
stavby infraštruktúry na prenajatom pozemku, o celkovej rozlohe 1421 m2,  a to 1229,9 m2

komunikácií a 191,1 m2 chodníkov,  bezodplatne prevedené do vlastníctva mesta Nitra. 
Nájomný vzťah na časť o výmere 1 156 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4821/1 – ostatné
plochy o celkovej výmere 15 544 m2, v k. ú. Nitra, obec Nitra (jedná sa o časť pozemku 
pod vybudovanými parkoviskami) bude ďalej pokračovať s tým, že stavba parkoviska ostane 
vo vlastníctve spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o. a spoločnosť PROXENTA
Private Equity, s.r.o. je oprávnená dať jednotlivé parkové státia do podnájmu majiteľom 
novovybudovaných bytov, pričom cena podnájmu nesmie byť vyššia ako cena nájmu za 
pozemok stanovená Mestským zastupiteľstvom. 

2. prenájom časti pozemku o výmere 5 250 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4821/1 –
ostatné plochy o celkovej výmere 15 544 m2,  v k. ú. Nitra, obec Nitra, pre spoločnosť 
Proxenta Private Equity, s. r. o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, 
IČO: 35962160, za účelom výstavby infraštruktúry a dobudovania bytových domov 
v rámci projektu  „Obytná skupina Nová štvrť – II. etapa“  s tým, že:
a) pozemky pod budúcimi spevnenými plochami o celkovej rozlohe 1 289 m2 (z toho je 

701 m2 komunikácií, 366 m2 odstavných stojísk a 222 m2 chodníkov) budú prenajaté 
na dobu neurčitú za nájomné vo výške 3,50 €/m2/rok,

b) zvyšná časť parcely o výmere 3 961 m2 bude prenajatá do dňa, kedy nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na posledný neskolaudovaný stavebný objekt 
stavby „Obytná skupina Nová štvrť – Potravinárska ulica Nitra – Čermáň“ postavený 
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v rámci druhej etapy výstavby v súlade s výkresom č. SIT 01: Celková a koordinačná 
situácia – II. etapa, vypracovaným Ing. arch. Patríciou Kvasnicovou 
a Ing. arch. Tiborom Zelenickým a v rozsahu stavby povolenej územným rozhodnutím 
č. j. A/1999/46169-004-F14, A/2000/02042-004-F14, zo dňa 19. 06. 2000 
(právoplatné dňa 31. 07. 2000) vydaným Okresným úradom v Nitre, odbor ŽP),         
za nájomné vo výške 0,20 €/m2/rok,

pričom po skolaudovaní posledného neskolaudovaného stavebného objektu stavby „Obytná 
skupina Nová štvrť – Potravinárska ulica Nitra – Čermáň“ (etapa špecifikovaná výkresom 
č. SIT 01: Celková a koordinačná situácia – II. etapa, vypracovaným Ing. arch. Patríciou 
Kvasnicovou a Ing. arch. Tiborom Zelenickým) budú stavby infraštruktúry na prenajatom 
pozemku o celkovej výmere 923 m2, a to 701 m2 komunikácií a 222 m2 chodníkov, 
bezodplatne prevedené do vlastníctva mesta Nitra.
Nájomný vzťah na časť o výmere 366 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4821/1 – ostatné 
plochy o celkovej výmere 15 544 m2, v k. ú. Nitra, obec Nitra (jedná sa o časť pozemku 
pod vybudovanými parkoviskami) bude ďalej pokračovať s tým, že stavba parkoviska ostane 
vo vlastníctve spoločnosti Proxenta Private Equity, s. r. o. a spoločnosť Proxenta Private 
Equity, s. r. o. je oprávnená dať jednotlivé parkové státia do podnájmu majiteľom 
novovybudovaných bytov, pričom cena podnájmu nesmie byť vyššia ako cena nájmu             
za pozemok stanovená mestským zastupiteľstvom.“

     Na základe uznesenia č. 46/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 boli so spoločnosťou 
PROXENTA Private Equity, s.r.o., uzatvorené - Nájomná zmluva č. j. 710/2014/OM zo dňa 
21.03.2014 v znení dodatku č. 1 č. j. 1228/2014/OM zo dňa 09.06.2014 a Nájomná zmluva 
č. j. 711/2014/OM zo dňa 21.03.2014 v znení dodatku č. j. 1229/2014/OM zo dňa 09.06.2014 
(ďalej spolu len ako „nájomné zmluvy“). Na základe predmetných nájomných zmlúv má 
spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. v nájme časť celkovo o výmere 10651,6 m2

z pozemku parc. reg. „C“ KN č. 4821/1 za účelom výstavby infraštruktúry a dobudovania 
bytových domov v rámci projektu „Obytná skupina Nová štvrť – II. etapa.“ Pôvodne mala 
spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. po skolaudovaní posledného objektu 
predmetnej stavby bezodkladne a bezodplatne odovzdať do majetku mesta vybudované 
komunikácie, chodníky a odstavné plochy. Cena za prenájom pozemkov pod odstavnými 
plochami predstavuje 3,50 €/m2/rok. 
     Na základe žiadosti spoločnosti PROXENTA Private Equity s.r.o. bolo uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 107/2014-MZ zo dňa 27.03.2014 schválené, že do majetku Mesta 
budú bezodplatne a bezodkladne odovzdané chodníky a komunikácie a nájomný vzťah 
na časť pozemku, na ktorom budú vybudované odstavné plochy (ktoré zostanú vo vlastníctve 
spoločnosti PROXENTA Private Equity s.r.o.) bude naďalej pokračovať.

     Spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. dňa 10.05.2016 doručila odboru majetku 
MsÚ v Nitre žiadosť o odkúpenie novovybudovaných chodníkov a komunikácií postavených 
v rámci výstavby projektu Obytná skupina Nová štvrť na Potravinárskej ulici v Nitre, ktoré 
boli vyčlenené Geometrickým plánom č. 23/2015 pod parcelnými číslami 4821/144, /145, 
/146, /147, /313, /314, /315 a /316 (ďalej len „stavby“), do majetku mesta za kúpnu cenu 1,- €. 
    Predmetné stavby boli skolaudované ako celok dňa 03.11.2015 kolaudačným rozhodnutím 
č. UHA-DACH-18483/2015-005-Ing. Dá, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2015. 
     Skutočnosť, pre ktorú spoločnosť PROXENTA Private Equity, s.r.o. navrhuje odpredať 
stavby Mestu Nitra za kúpnu cenu 1,- € a nie ich bezodplatne previesť do majetku 
mesta, ako to vyplýva zo znenia predmetného uznesenia a uzatvorených nájomných zmlúv, 
odôvodnila nasledovne: „Vzhľadom na interné predpisy našej spoločnosti týkajúce sa 
nakladania s jej majetkom a obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy o výkone funkcie konateľa 
spoločnosti žiadame o prevod spevnených plôch kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 1 €. 
V porovnaní s bezodplatným prevodom na základe darovacej zmluvy má nami navrhovaná 



5

kúpna zmluva pre mesto aj nezanedbateľnú výhodu spočívajúcu vo vyššej právnej bezpečnosti 
pre budúcnosť, nakoľko vrátenia predmetu kúpy sa nie je možné domáhať tak, ako vrátenia 
daru.“.
     
     Odbor majetku: návrh na odkúpenie komunikácií a chodníkov do majetku mesta Nitra je 
predložený na rokovanie Mestskej rady v Nitre ako materiál č. 728/2016 - Návrh 
na odkúpenie stavebného objektu SO 06 – Spevnené plochy a komunikácie do vlastníctva 
Mesta Nitra (Proxenta Private Equity, s.r.o.).

     Odbor komunálnych činností a životného prostredia – Stredisko mestských služieb: 
prevezme predmetné stavby – komunikácie a chodníky – za účelom vykonávania údržby 
a prevádzkovania predmetných stavieb. 

     VMČ č. 3 Čermáň: prerokoval žiadosť o odporúča predmetné pozemky prevziať 
do majetku mesta. 

     Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: prerokovala 
predmetný materiál a uznesením č. 25/2016 odporúča MZ schváliť odkúpenie 
novovybudovaných komunikácií a chodníkov postavených v rámci projektu „Obytná skupina 
Nová štvrť“ na Potravinárskej ulici v Nitre do vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu 1,- € 
od spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 42, Bratislava.

Stanovisko Mestskej rady v Nitre predložíme priamo na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 

     Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 46/2014-MZ zo dňa 
13.02.2014 v znení neskorších uznesení (Proxenta Private Equity, s.r.o. a In Antis s.r.o.), tak 
ako je uvedené v návrhu na uznesenie.




