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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
Návrh na riešenie využitia plochy letných terás na Pešej zóne v Nitre pre rok 2017 
 
súhlasí 
s postupom Mesta Nitry pri užívaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta pre účely zriadenia 
letných terás na Pešej zóne v Nitre pre rok 2017 formou zmlúv o výpožičke, najdlhšie na dobu 
do 31.12.2017 počnúc účinnosťou tohto uznesenia, výlučne ale za nasledovných podmienok: 

- konštrukčné a vizuálne prevedenie letnej terasy bude vopred odsúhlasené Útvarom 
hlavného architekta mesta 

- plocha letnej terasy bude najviac do výmery podlahovej plochy prevádzky užívanej na 
úrovni komunikácie (pešej zóny) 

- prevádzkovateľ letnej terasy bude zmluvne zaviazaný (s dojednaním sankcie za 
nesplnenie povinnosti) zorganizovať kultúrnu akciu po dohode s odborom kultúry 
MsÚ v dobe od 1.6.2017 do 30.9.2017 

 
odporúča 
primátorovi mesta 
pri žiadostiach prevádzkovateľov letných terás na Pešej zóne v Nitre postupovať v zmysle 
tohto uznesenia 
 
ukladá 
vedúcej odboru majetku 
zabezpečiť proces uzatvorenia zmlúv o výpožičke s prevádzkovateľmi letných terás v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra 
 
         T: 30.4.2017 
         K: MR 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
Mesto Nitra eviduje viacero žiadosti ohľadom využívania pozemkov pod letnými terasami na 
pešej zóne v meste. 
V minulosti boli plochy letných terás užívané ich prevádzkovateľmi prostredníctvom záberu 
verejného priestranstva, pričom ročný výnos dane sa pohyboval na úrovni 15-19 tisíc EUR 
(predpokladaný dopad na rozpočet mesta). 
V zmysle schválených Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra primátor 
mesta rozhoduje o výpožičke na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú do 2 rokov. 
Na základe žiadostí prevádzkovateľov letných terás a súčasne v záujme podpory kultúrneho 
a spoločenského diania na Pešej zóne v Nitre bol spracovaný návrh schválenie riešenia 
využitia plochy letných terás na Pešej zóne v Nitre pre rok 2017 prostredníctvom zmlúv 
o výpožičke tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
Uvedený návrh prerokovala Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 21.3.2017 
a v zmysle diskusie z MR bol návrh na uznesenie doplnený. 


