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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. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 v znení neskorších uznesení (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch 
Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre) 
 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia č. 404/2011-MZ zo dňa 15.12.2011 v znení neskorších uznesení  a to tak, že 
v schválenom zozname nájomcov sa v prílohe č. 1: 
 
A. pri mieste č. 301 
  pôvodná rozloha v m2 „136,50“  

nahrádza novým znením „171,90“ 
 
 

B. pri  mieste č. 302 
pôvodná rozloha v m2 „131,10“  
nahrádza novým znením „95,70“ 

 
 
u k l a d á  
vedúcemu  odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 
 
 
          T: 30.06.2018 
          K: MR 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa 
15.12.2011 v znení neskorších uznesení (prenájom nebytových priestorov a voľných 
plôch Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre) 

   
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 uznesením 

č. 404/2011-MZ schválilo prenájom priestorov na Mestskej tržnici na Štefánikovej ul. 50 
a Jurkovičovej ul. spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dovtedajším nájomcom 
z dôvodu, že Mesto Nitra prebralo od 01.01.2012 uvedené objekty a má záujem, aby objekty 
boli naďalej prenajaté. 
 
K bodu A., B.: V súčasnosti  sú v kamennej budove Mestskej tržnice v Nitre prenajaté: 
- nebytový priestor č. 301 o výmere 136,50 m2 Františkovi Šrankovi F. A M. – za nájomné 

vo  výške 100,00 €/m2/rok v zmysle nájomnej zmluvy č.j. 2202/2011/OM v znení 
neskorších dodatkov a  

- nebytový priestor č. 302 o výmere 131,10 m2 Bohumil Hubáček Fi Katarína. 
 
Ide o vzájomne susediace nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na prízemí 

kamennej budovy so vstupom od Štefánikovej triedy. 
 
Na základe vyššie uvedeného požiadal František Šranko F. A M. dňa 21.06.2017 o 

prenájom časti o výmere 35,40 m2  z nebytového priestoru č. 302 z dôvodu, že má záujem 
o rozšírenie priestoru č. 301 – Teta drogéria.  
Odbor majetku MsÚ: Ide o časť priestoru č. 302, ktorá slúži ako sklad, a jej pričlenenie 
k priestoru č. 301 je technicky možné, nakoľko sú vzájomne susediace priestory č. 301 a 302 
od seba odčlenené iba sadrokartónovou priečkou, nejde teda o nosnú konštrukciu budovy.  

Rozšírením priestoru č. 301 o časť o výmere 35,40 m2 dôjde k zmene rozlohy 
z pôvodnej rozlohy 136,50 m2 na novú rozlohu 171,90 m2.  

Nová rozloha priestoru č. 302 po odčlenení predmetnej časti bude 95,70 m2 namiesto 
pôvodnej rozlohy  131,10 m2. 
Žiadateľ uviedol, že si prerábku bude financovať z vlastných finančných prostriedkov. 
Doterajší nájomca priestoru č.302 písomne súhlasil so zmenou výmery jeho priestoru č.302.     
Cena za prenájom nebytového priestoru č. 301 aj č. 302 je 100,00 €/m2/rok.  

Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné preschváliť rozlohu nebytových priestorov č. 
301 a 302 v uznesení č.  404/2011-MZ zo dňa 15.12.2011 v znení neskorších uznesení. 

 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí 
konanom dňa 08.03.2018 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 40/2018 odporúča 
MZ schváliť zväčšenie priestoru  č.301 o výmeru 35,40 m2 pre Šranko František F. A M., 
Štefánikova 50, 949 01 Nitra, IČO: 22 817 972 za podmienky, že nájomné bude úmerne 
zvýšené o výmeru 35,40 m2 a nájomca nebude od Mesta Nitra požadovať žiadnu finančnú 
náhradu za stavebné zmeny vykonané v predmetných nebytových priestorov. 
 
Mestská rada v Nitre: materiál prerokovala na zasadnutí dňa 20.03.2018, odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia č.404/2011-MZ, tak ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie. 
   

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo 
dňa 15.12.2011 v znení neskorších uznesení, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 



 
 
 
 
 



 


