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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 (nebytový priestor a spoločné časti a spoločné zariadenia v 
dome na Farskej 15 v Nitre)
I. alternatíva
s c h v a ľ u j e 
1. finančný príspevok Mesta Nitra v predpokladanej výške 3.049,63 € na úhradu nákladov na opravu 

strechy domu na Farskej ulici o. č. 15 v Nitre, súp. č. 1300, postaveného na parcele registra 
„C“ KN č. 1319 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 588 m2, zapísaného na liste vlastníctva 
číslo 5033 pre katastrálne územie Nitra, ktorý v porovnaní s celkovými nákladmi zodpovedá 
výške spoluvlastníckeho podielu Mesta Nitra na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
tohto objektu vo veľkosti 887/4694 k celku, 

2. zámer odpredať nebytový priestor č. 1-4 na 1. nadzemnom podlaží v dome na Farskej ulici 
o. č. 15, súp. č. 1300, postaveného na parcele registra „C“KN č. 1319 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 588 m2, zapísaného na liste vlastníctva číslo 5033 pre katastrálne územie 
Nitra a príslušný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto 
domu v spoluvlastníckom podiele 887/4694 z vlastníctva Mesta Nitra spôsobom:
a) prípadu hodného osobitného zreteľa ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

v dome na Farskej ul. 15 v Nitre, zapísaným na liste vlastníctva č. 5033 pre katastrálne 
územie Nitra, za kúpnu cenu minimálne vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom 
buď do podielového spoluvlastníctva alebo do výlučného vlastníctva jedného z nich,

b) obchodnej verejnej súťaže, ak ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na 
Farskej ul. 15 v Nitre nevyužijú právo na odkúpenie tejto nehnuteľnosti v zmysle bodu 2. 
písm. a) tohto uznesenia do dvoch mesiacov odo dňa, kedy budú písomne vyzvaní na jeho 
uplatnenie. V rámci lehoty uvedenej v prvej vete musí byť uzatvorená kúpna zmluva aj 
zaplatená kúpna cena.

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zlúčení finančných prostriedkov a zabezpečiť postup stanovený 
zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

T: 01.03.2017
K: MR

alebo

II. alternatíva
s c h v a ľ u j e 
finančný príspevok Mesta Nitra na úhradu nákladov na opravu strechy, fasády a kanalizácie domu na 
Farskej ulici o. č. 15 v Nitre, súp. č. 1300, postaveného na parcele registra „C“KN č. 1319 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 588 m2, zapísaného na liste vlastníctva číslo 5033 pre katastrálne územie 
Nitra, ktorý v porovnaní s celkovými nákladmi zodpovedá výške spoluvlastníckeho podielu Mesta 
Nitra na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto objektu vo veľkosti 887/4694 k celku
uložiť
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zlúčení finančných prostriedkov

T: 31.12.2017
K: MR
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Návrh na nakladanie s majetkom Mesta (nebytový priestor a spoločné časti a spoločné 
zariadenia v dome na Farskej 15 v Nitre)

     V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
so všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
v platnom znení a so všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 22/2009 pre 
vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta 
Nitry v platnom znení predkladáme návrh na nakladanie s majetkom Mesta (nebytový priestor 
a spoločné časti a spoločné zariadenia v dome na Farskej 15 v Nitre).

    Dňa 17.08.2016 bola na Mestský úrad v Nitre doručená žiadosť Mgr. art. Mareka Repáňa, 
trvale bytom Májová 438/19, 01306 Terchová, o finančné spolupodieľanie sa Mesta Nitra na 
sanácii priestorov spoločných častí a spoločných zariadení domu a na pozemku pri obytnom 
dome na Farskej 15 v Nitre. Podľa jeho tvrdení je potrebné vykonať opravu strechy 
a následne aj fasády, kanalizácie, elektrických rozvodov a ďalšie menšie úpravy.
     
     Pán Repáň nám predniesol túto žiadosť z dôvodu, že sme vlastníkmi nebytového priestoru 
č. 1-4 o výmere 88m2 umiestneného na prízemí a spoluvlastníkmi spoločných častí a 
spoločných zariadení v tomto dome v spoluvlastníckom podiele 887/4694, čiže sme 
menšinovým spoluvlastníkom. Pán Repáň je spolu s Mgr. Petrou Smetanovou vlastníkom 
bytu č. 3 umiestneného nad naším nebytovým priestorom a prislúchajúceho spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a priestoroch domu vo veľkosti 851/4694. Ostatné bytové aj 
nebytové priestory v dome sú vo vlastníctve spoločnosti ADLO-bezpečnostné systémy, 
s. r. o., Trnavské mýto 1, Bratislava, s celkovým spoluvlastníckym podielom 2956/4694, čo je 
nadpolovičná väčšina spoluvlastníckych podielov. Napriek tomu, že výmera podlahovej 
plochy bytov v tomto dome tvorí nadpolovičnú väčšinu z celkovej podlahovej plochy domu, 
nachádzajú sa v obytnom dome na Farskej 15 v Nitre len tri bytové jednotky, takže nemá 
charakter bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Zb.“). 

     Pán Repáň chce v prvom rade riešiť opravu strechy, cez ktorú zateká a až v nasledujúcom 
období opravu fasády a kanalizácie. Dal si vypracovať cenovú ponuku na opravu strechy 
spoločnosťou MEDOP strechy, s. r. o., so sídlom Novozámocká 128, Nitra. Predpokladaná 
výška nákladov na opravu strechy je 16.138,67 €, s ohľadom na veľkosť spoluvlastníckeho 
podielu Mesta Nitra na spoločných častiach tohto domu by finančná spoluúčasť na oprave 
strechy činila 3.049,63 €.
     So svojou žiadosťou sa samozrejme obrátil aj na tretieho spoluvlastníka, a ten podľa 
vyjadrení p. Repáňa súhlasil s opravami v plnom rozsahu.
     Pán Repáň už vykonal časť nutných opráv na svoje náklady. Vymenil strop nad 
podjazdom, pretože trámy v ňom boli úplne spráchnivené a prelezené červotočom. 
V spolupráci so statikom zabezpečil podlahu svojho bytu nad naším nebytovým priestorom 
(teda strop nášho nebytového priestoru), pretože trámy tam boli v podobnom stave a taktiež 
podoprel stavbu oceľovou konštrukciou, pretože horné poschodie už poklesávalo.

    Dňa 25.09.2016 nám pán Repáň mailom zaslal svoju žiadosť o odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu mesta a prosí o predloženie požiadaviek na odkúpenie.

     Nebytový priestor, ktorý má vo vlastníctve Mesto Nitra, je prenechaný do nájmu 
spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. na základe Zmluvy o nájme č. j. 689/2003 zo dňa 
28.07.2003 v znení dodatku č. 1 – 8 (ďalej len „Zmluva o nájme“). Nájomne bolo v tejto 
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zmluve dohodnuté komplexne za všetky nebytové priestory vo výške 400.000,- Sk 
(13.277,57 €) ročne + valorizácia. V čase uzatvorenia Zmluvy o nájme bola celková výmera 
prenajatých objektov 7.899,84 m2. Táto sa však odpredajom jednotlivých objektov zmenšila 
na 3.255,44 m2.
     Službyt Nitra, s. r. o. môže na základe Zmluvy o nájme dať jednotlivé nebytové priestory 
do podnájmu. Nebytový priestor  na Farskej 15 v Nitre je v podnájme spoločnosti el-STYLE, 
s. r. o., so sídlom Kodályho 5, Nitra, s ročným podnájomným vo výške 4.435,50 €, ktoré je 
výlučným príjmom spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o..
     V zmysle Zmluvy o nájme, ak sú potrebné opravy na prenajatých priestoroch, môže ich 
vykonať Službyt Nitra, s. r. o., avšak Mesto Nitra mu tieto výdavky refinancuje v plnej výške.

     Ako spoluvlastník nehnuteľnosti sme v zmysle § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) povinní podieľať sa do výšky nášho 
spoluvlastníckeho podielu na jej údržbe a opravách. V zmysle § 136 ods. 2 OZ o hospodárení 
so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, ak 
teda súhlasili ostatní dvaja spoluvlastníci, vôľa Mesta podieľať sa na opravách je v podstate 
irelevantná, pretože nás ostatní spoluvlastníci už v tomto momente prehlasovali a v prípade, 
že sa na opravách odmietneme zúčastniť, môžu sa obrátiť na súd, aby sme svoj podiel 
urovnali.

     Vzhľadom na žiadosť pána Repáňa je možné objekt predať, aby sme sa nemuseli 
zaťažovať finančnými výdavkami za nehnuteľnosť, z ktorej máme minimálny výnos (podiel 
z nájomného zaplateného Službytom Nitra, s. r. o.), avšak existuje možnosť zrušiť Zmluvu 
o nájme, vstúpiť do užívacieho vzťahu so spoločnosťou el-STYLE, s. r. o. ako prenajímateľ 
(obdobne aj vo všetkých ostatných nájomných vzťahoch) a prijímať celé nájomné a zveriť 
tento priestor spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. len na jeho prevádzkovanie. Z ročného 
nájomného by bolo možné vykonať nutné opravy, bez toho, aby sme na to museli vynaložiť 
prostriedky z rozpočtu mesta a po rekonštrukcii prijímať nájomné.

     Pri prípadnom prevode je treba vziať do úvahy neobvyklé právne postavenie domu 
na Farskej ul. č. 15. Vzhľadom na to, že sa na tento dom nevzťahuje právny režim zákona 
č. 182/1993 Zb., a to ani jeho rozšírená pôsobnosť v zmysle § 24, vzťahuje sa naň všeobecná 
právna úprava zavedená OZ. Samotný nebytový priestor  č. 1-4 je vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Nitra, avšak s jeho existenciou je nerozlučne spätá existencia spoločných častí 
a spoločných zariadení domu, ktorými sú napr. obvodové steny, rozvody teplej a studenej 
vody, kanalizačné prípojky, strecha, ktoré sú v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v tomto dome. Spoločné časti a spoločné zariadenia musia 
nasledovať právny status hlavného nebytového priestoru, nemôžu byť predmetom samostatnej 
dispozície. 
     V zmysle § 140 OZ pri prevode veci v spoluvlastníctve viacerých osôb je povinnosť 
rešpektovať predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, inak sa môže opomenutý 
spoluvlastník domáhať vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu 
zo spoluvlastníctva na tretiu osobu alebo domáhať sa voči nadobúdateľovi (tretej osobe), aby 
mu predaný spoluvlastnícky podiel ponúkla na kúpu za rovnakých podmienok, za ktorých ich 
kúpil od zaviazanej osoby a ak tak nadobúdateľ podielu neurobí dobrovoľne, oprávnený 
spoluvlastník má právo domáhať sa na súde vydania rozhodnutia, ktorým sa pri kúpnej 
zmluve nahradí prejav vôle nadobúdateľa, prípadne si môže ponechať predkupné právo, ktoré 
však začne pôsobiť až voči nadobúdateľovi podielu. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o 
výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. 
Napriek tomu, že nebytový priestor nie je v spoluvlastníctve, ale vo výlučnom vlastníctve, 
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a teda spoluvlastníci spoločných častí a spoločných zariadenie domu na Farskej ul. č. 15 
nemajú k nemu predkupné právo, jeho existencia je pevne naviazaná na vec 
v spoluvlastníctve so zákonným predkupným právom, a preto by bolo vhodné im prednostne 
ponúknuť nebytový priestor na odkúpenie. 
     Využitie predkupného pravá znamená, že vec sa ponúkne oprávneným osobám za takých 
podmienok, ako by vec odkúpila iná osoba. Možnosťou by bolo vyhlásiť obchodnú verejnú 
súťaž a predložiť vysúťažené podmienky podielovým spoluvlastníkom na uplatnenie 
predkupného práva, avšak toto nám znemožňuje ustanovenie § 14 ods. 1. a 2. všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie 
a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry, podľa ktorého je  
vyhlasovateľ  povinný  najneskôr  do  15  dní po  vyhodnotení  OVS  písomne  vyrozumieť 
navrhovateľa  na  prvom  mieste,  že  jeho  súťažný  návrh  bol  vyhodnotený  ako  víťazný 
a vyzvať ho na podpísanie zmluvy , ktorú je povinný podpísať do 30 dní od doručenia výzvy 
na jej podpísanie. V zmysle OZ však majú podielový spoluvlastníci právo uzatvoriť zmluvu 
a uhradiť kúpnu cenu do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy uplatnenie predkupného 
práva podielového spoluvlastníka. 

     Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť - prerokovala 
predmetnú žiadosť na zasadnutí konanom dňa 27.09.2016 a jej stanovisko predložíme priamo 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

     Mestská rada v Nitre – stanovisko Mestskej rady v Nitre predložíme priamo na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre.

    Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
na prerokovanie návrh na nakladanie s majetkom Mesta (nebytový priestor a spoločné časti 
a spoločné zariadenia v dome na Farskej 15 v Nitre) tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie.
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