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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Verejné WC –
Jurkovičova ul., k.ú. Nitra)
I. alternatíva
s ch v a ľ u j e
zámer odpredať objekt Verejné WC na Jurkovičovej ul. – stavba súp. č. 3481 postavené na 
pozemku parcela registra „C“ KN č. 7571- zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2, 
a pozemok parcela reg. „C“ KN č. 7571 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2, obe 
vedené  na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, kat. úz. Nitra, formou OVS.

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov
                                                                                                                     T: 31.01. 2017
                                                                                                                     K: MR  

alebo

II. alternatíva
s ch v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať objekt Verejné WC na Jurkovičovej ul. – stavba súp. č. 3481 postavené na 
pozemku parcela registra „C“ KN č. 7571- zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a 
pozemok parcela reg. „C“ KN č. 7571 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  44 m2, obe 
vedené na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, kat. úz. Nitra, pre spoločnosť  RF – POOL 
s.r.o., so sídlom Bizetova 23, 949 11 Nitra.
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že žiadateľ 
o odkúpenie má záujem objekt zrekonštruovať za účelom využitia objektu ako obchodnej 
prevádzky napr. železiarstvo, lekáreň.
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.

alebo

III. alternatíva
n e s ch v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať objekt Verejné WC na Jurkovičovej ul. – stavba súp. č. 3481 postavené na 
pozemku parcela registra „C“ KN č. 7571- zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a 
pozemok parcela reg. „C“ KN č. 7571 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  44 m2, obe 
vedené na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, kat. úz. Nitra, pre spoločnosť  RF – POOL 
s.r.o., so sídlom Bizetova 23, 949 11 Nitra.
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry
(Verejné WC – Jurkovičova ul. k.ú. Nitra)

V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v platnom znení predkladáme návrh na zámer nakladania 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry.

Mestu Nitra, Mestskému úradu v Nitre, odboru majetku bola doručená dňa 29.03. 2016 
žiadosť spoločnosti RF-POOL s.r.o. , so sídlom Bizetova 23, 949 11 Nitra, týkajúca sa 
odkúpenia objektu Verejné WC na Jurkovičovej ul. – stavba súp. č. 3481 postavené na 
pozemku parcela registra „C“ KN č. 7571- zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a 
pozemok parcela reg. „C“ KN č. 7571 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  44 m2, obe 
vedené na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, kat. úz. Nitra.

V prípade odkúpenia má žiadateľ záujem zrekonštruovať objekt za účelom využitia
objektu ako obchodnej prevádzky napr. železiarstva, lekárne.

Stanovisko ÚHA:
Podľa Územného plánu mesta Nitra /ÚPN/ schváleného Mestským zastupiteľstvom 

v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05. 2003 a podľa Zmien a doplnkov územného 
plánu mesta Nitry č.2 /ÚPN/ schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením 
č.3/2003 zo dňa 22.05. 2003, s ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Nitry sa predmetný pozemok nachádza v lokalite určenej na – vybavenostná zástavba 
a doplnkovo bývanie
Vybavenostná zástavba a doplnkovo bývanie (na vymedzených plochách je navrhovaná 
zmiešaná funkcia vybavenosti s trvalým bývaním. Pri lokalizácii zariadení vybavenosti sa 
musí prihliadať na potreby bývania a zachovanie obytnosti prostredia hlavne z aspektu 
zachovania kľudového prostredia. Zariadenia vybavenosti svojím prevádzkovým charakterom 
nemôžu pôsobiť v danom prostredí rušivo (hluk, intenzívna obslužná doprava a pod.)
Stanovisko odboru majetku:

Podľa evidencie zoznamu majetku zo dňa 26.09. 2016 obstarávacia cena Verejných 
WC na Jurkovičovej ulici je  3 831,34-€ (dátum zaradenia 01.07. 1991). Objekt je dlhodobo 
nevyužívaný.
Stanovisko VMČ č.4 – Nitra-Klokočina:

VMČ na svojom zasadnutí dňa 22. 8. 2016 prerokoval uvedenú žiadosť a nesúhlasí 
s odpredajom tohto pozemku a stavby.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:
Stanovisko zo zasadnutia komisie zo dňa 27.09. 2016 predložíme na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa bude konať dňa 13.10. 2016.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na 
zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (Verejné WC – Jurkovičova 
ul., k. ú. Nitra) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.
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