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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (stavba s. č. 70, o. č. 130 
a pozemky „C“ KN parc. č. 316/1, 316/2 a 316/8 k. ú. Mlynárce) 
s ch v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom stavby – rodinný dom súpisné číslo 70, orientačné číslo 130 postavenej na pozemku 
parc. č. 316/1 a pozemku „C“ KN parc. č. 316/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 50 m2 
a priľahlých pozemkov „C“ KN parc. č. 316/2 – záhrady o výmere 168 m2 a parc. č. 316/8 - 
zast. plochy a nádvoria o výmere 247 m2 k. ú. Mlynárce, ktoré sa nachádzajú v oplotení 
rodinného domu a sú zapísané na LV č. 7194 na vlastníka Mesto Nitra, na dobu určitú 2 roky 
za nájomné vo výške 50,- €/mesiac za všetky nehnuteľnosti, pre Ingrid Stojkovú, Telegártska 
7, 949 01 Nitra, z dôvodu, že žiadateľka v predmetnom dome býva spolu so svojou rodinou 
už 5 rokov. Ďalej uvádza, že keď prišli do domu bývať bol vo veľmi zlom stave, na spadnutie, 
museli ho dať opraviť. V dome má záujem naďalej bývať a platiť Mestu Nitra nájomné za 
prenájom predmetnej nehnuteľnosti.       
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
          T: 31.08.2017 
          K: MR  
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry (stavba s. č. 70, o. č. 
130 a pozemky „C“ KN parc. č. 316/1, 316/2 a 316/8 k. ú. Mlynárce) 
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so 
Všeobecne záväzným nariadením Mesta  Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
v platnom znení predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry na základe žiadosti, ktorú predložila Ingrid Stojková, Telegártska 7, 949 01 Nitra. 
 
Ingrid Stojková, bytom Telgártska 7, 949 01 Nitra požiadala o prenájom stavby – rodinný 
dom súpisné číslo 70, orientačné číslo 130, umiestnenej na pozemku v katastrálnom území 
Mlynárce, „C“KN parc. č. 316/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere   50 m2, zapísané na LV 
č. 7194 na vlastníka Mesto Nitra. 
Priľahlé pozemky „C“ KN parc. č. 316/2 – záhrady o výmere 168 m2 a parc. č. 316/8 - zast. 
plochy a nádvoria o výmere 247 m2 nachádzajúce sa v oplotení domu sú zapísané na LV č. 
7194 na vlastníka Mesto Nitra. 
Žiadateľka uvádza, že v predmetnom dome býva spolu so svojou rodinou už 5 rokov. Ďalej 
uvádza, že keď prišli do domu bývať bol vo veľmi zlom stave, na spadnutie, museli ho dať 
opraviť. V dome má záujem naďalej bývať a platiť Mestu Nitra nájomné za prenájom 
predmetnej nehnuteľnosti.       
 
Mestský úrad v Nitre  
Vyjadrenie ÚHA: Podľa Územného plánu mesta Nitry sa horeuvedené pozemky nachádzajú 
v lokalite funkčne určenej pre dopravný tranzit vnútromestský. Pozemky sa nachádzajú 
v polohe verejnoprospešných stavieb: 

- VPS č. 1.12 – Prepojenie komunikácie Štúrova – Bratislavská, 
- VPS č. 1.30 – Cestný podjazd Kmeťova, 
- VPS č. 2.2 – Nová železničná trať Nitra – Kozárovce. 

 
Odbor majetku predložil primátorovi mesta Nitra návrh na zámer nakladania 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom stavby – rodinný dom súpisné číslo 
70, orientačné číslo 130 postavenej na pozemku parc. č. 316/1 a pozemku „C“ KN parc. č. 
316/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 50 m2 a priľahlých pozemkov „C“ KN parc. č. 
316/2 – záhrady o výmere 168 m2 a parc. č. 316/8 - zast. plochy a nádvoria o výmere 247 m2 
k. ú. Mlynárce, ktoré sa nachádzajú v oplotení rodinného domu a sú zapísané na LV č. 7194 
na vlastníka Mesto Nitra, na dobu určitú 2 roky za nájomné vo výške 50,- €/mesiac za všetky 
nehnuteľnosti, pre Ingrid Stojkovú, Telegártska 7, 949 01 Nitra a primátor súhlasil so 
zámerom prenájmu predmetného pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre 
Ingrid Stojkovú, Telegártska 7, 949 01 Nitra, z dôvodu, že žiadateľka v predmetnom dome 
býva spolu so svojou rodinou už 5 rokov. Ďalej uvádza, že keď prišli do domu bývať bol vo 
veľmi zlom stave, na spadnutie, museli ho dať opraviť. V dome má záujem naďalej bývať 
a platiť Mestu Nitra nájomné za prenájom predmetnej nehnuteľnosti.       
      
VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce – na zasadnutí konanom dňa 
08.03.2017 žiadosť prerokoval a odporúča predĺžiť, resp. uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na 
2 roky. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 14.03.2017 prerokovala 
predmetný materiál a uznesením č. 38/2017 odporúča MZ schváliť prenájom stavby súp. č. 70 
rodinný dom, na parc. č. 316/1 a pozemky reg. „C“ KN parc. č. 316/1 – zastavané plochy 
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a nádvoria o výmere 50 m2, parc. č. 316/2 – záhrady o výmere 168 m2 a parc. č. 316/8 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2 na LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce vo vlastníctve 
Mesta Nitra pre Ingrid Stojkovú, bytom Telgártska 7, Nitra na dobu určitú 2 roky za nájomné 
vo výške 50,- €/mesiac za všetky nehnuteľnosti.  
Komisia zároveň žiada zistiť, či po ukončení prenájmu vzniká Mestu Nitra povinnosť 
poskytnúť nájomcovi náhradné bývanie (zrejme nie). 
 
Odbor majetku na základe požiadavky Komisie MZ listom zo dňa 22.03.2017 požiadal Odbor 
sociálnych služieb o vyjadrenie, či po ukončení prenájmu vzniká Mestu Nitra povinnosť 
poskytnúť nájomcovi náhradné bývanie. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na 
svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 18.04.2017 – per rollam prerokovala 
predmetnú žiadosť a uznesením č. 32/2017 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť prenájom stavby a uvedených pozemkov k. ú. Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra 
pre Ingrid Stojkovú na dobu určitú 2 roky za nájomné vo výške 50,- €/mes. za všetky 
nehnuteľnosti. 
 
Odbor sociálnych služieb nám listom zo dňa 19.04.2017 oznámil, že po ukončení nájmu, 
Mestu Nitra nevzniká povinnosť zabezpečiť Ingrid Stojkovej s rod. náhradné ubytovanie. 
Uvedenú klauzulu navrhujú zapracovať do zmluvy o nájme.  
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 02.05.2017 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (stavba s. č. 70, o. č. 130 a pozemky 
„C“ KN parc. č. 316/1, 316/2 a 316/8 k. ú. Mlynárce), 
odporúča schváliť  
prenájom predmetnej nehnuteľnosti tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie, za 
podmienky, že žiadateľka nebude rozširovať ďalej stavby na pozemku a túto podmienku 
odporúča zapracovať do nájomnej zmluvy.  
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie. 
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