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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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pod 
reklamnými stavbami) 
s c h 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  
1. prenájom častí o výmere 2 m2 z nehnuteľností, na ktorých sú umiestnené reklamné stavby 

typu city light o rozmeroch 2400 x 1200 mm, a to: 
     v kat. úz. Nitra, zapísané v LV č. 3681, vlastník Mesto Nitra 

- parcely registra „C“ KN č. 2269 – ostatné plochy o výmere 8370 m2  
- parcely registra „C“ KN č. 817/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2264 m2     
- parcely registra „C“ KN č. 1875 – ostatné plochy o výmere 5893 m2 
- parcely registra „C“ KN č. 2114 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 5717 m2  
- parcely registra „C“ KN č. 1907 – ostatné plochy o výmere 4866 m2 

v kat. úz. Nitra, zapísané v LV č. 6879, vlastník Mesto Nitra 
- parcely registra „E“ KN č. 1562 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4768 m2 
- parcely registra „E“ KN č. 755/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7911  m2 

- parcely registra „E“ KN č. 1574/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8955 m2 

v kat. úz. Chrenová, zapísané v LV č. 1223, vlastník Mesto Nitra 
- parcely registra „C“ KN č. 259/1 – ostatné plochy o výmere 23143 m2 
- parcely registra „C“ KN č. 376 -  ostatné plochy o výmere 17069 m2 
- parcely registra „C“ KN č. 838 – ostatné plochy o výmere 26059 m2 
- parcely registra „C“ KN č. 257/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1239 m2 
- parcely registra „C“ KN č. 874/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2624 m2 
- parcely registra „C“ KN č. 952 – ostatné plochy o výmere 7405 m2 
- parcely registra „C“ KN č. 939/9 – ostatné plochy o výmere 7466 m2 
- parcely registra „C“ KN č. 934/8 – ostatné plochy o výmere 1533 m2 

       pre spoločnosť euro AWK spol. s r. o., Brečtanová 2, Bratislava, IČO: 35 808 683 za 
nájomné vo výške  300,- €/1 ks/rok  

2. prenájom častí o výmere 2 m2 z nehnuteľností o, na ktorých sú umiestnené reklamné stavby 
typu city light o rozmeroch 2400 x 1200 mm, a to : 

    v kat. úz. Nitra, zapísané v LV č. 3681, vlastník Mesto Nitra  
    - parcely registra „C“ KN č. 2817/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4706 m2 
    - parcely registra „C“ KN č. 1471/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4042 m2   
    v kat. úz. Chrenová, zapísané v LV č. 1223, vlastník Mesto Nitra 
     - parcely registra „E“ KN č. 1751/101 - orná pôda o výmere 316 m2     
       pre spoločnosť UNI – WERBUNG, spol. s r. o., Brečtanová 2, Bratislava, IČO:  
      17 319 862 za nájomné vo výške 300,- €/1 ks/rok 
3. prenájom časti o výmere 2 m2 z parcely registra „C“ KN č. 7831/1 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 19750 m2 v kat.úz. Nitra, zapísanej v LV č. 3681, vlastník Mesto 
Nitra, na ktorej je umiestnená reklamná stavba typu totem pre spoločnosť ARRIVA 
Slovakia a. s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 35 811 439 za nájomné vo výške 200,- 
€/rok.  

Všetky nájomné zmluvy podľa bodov č. 1 až 3 budú uzatvorené na dobu určitú, do 
31.12.2020. Do uzatvorenia nájomných zmlúv bude nájomcom účtované bezdôvodné 
obohatenie za užívanie nehnuteľností bez právneho dôvodu. 
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Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že 
jednotlivé spoločnosti umiestnili na predmetných nehnuteľnostiach v majetku Mesta Nitra 
reklamné stavby na základe nájomných zmlúv, ktorých platnosť skončila dňa 31.12.2017. 
Ďalší prenájom pozemkov pod týmito stavbami dovoľuje územný plán mesta Nitra   
u k l a d á  
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia                    
 
 
          T: 31.12.2018 
          K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom 
pozemkov pod reklamnými stavbami) 

   
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
na zasadnutí konanom dňa 21.06.2018 prerokovalo Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pod reklamnými stavbami) a uznesením 
číslo 206/2018-MZ vrátilo materiál na dopracovanie v zmysle diskusie mestského 
zastupiteľstva, z ktorej vyplynula úloha predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
Zmluvu o nájme a spolupráci v oblasti výstavby a údržby prístreškov MHD zo dňa 
23.08.2000 v znení neskorších dodatkov. 
 
     Na pozemkoch mesta Nitra je podľa zoznamu, vyhotoveného útvarom hlavného architekta 
MsÚ v Nitre, prípustné umiestnenie reklamných stavieb (maloplošné, typu citylight 
o rozmeroch 2400 x 1200 mm) na dobu určitú, do 31.12.2020 vo vlastníctve spoločnosti 
euro AWK, UNI-WERBUNG a ARRIVA (cena nájmu sa pohybuje v závislosti od lokality 
a dĺžky nájomného vzťahu v rozpätí od 90,- €/1 ks/rok po 190,-€/1 ks/rok) iba pre uvedené 
spoločnosti, ktoré tu doposiaľ majú umiestnené reklamné stavby v zmysle nájomných zmlúv, 
platnosť ktorých uplynula dňom 31.12.2017 a požiadali o ďalší prenájom: 
 

1. spoločnosť euro AWK, spol. s r. o., Brečtanová 2, Bratislava pre 
- reklamné stavby typu city light identifikačné číslo (ďalej len ID č.) 53  na „C“ KN 

parc. č. 2269 v kat. úz. Nitra na ul. Štúrova, 2 ks, ID č. 54 na „C“ KN parc. č. 817/3 
v kat. úz. Nitra na ul. Štúrova za nájomné vo výške 187,28 €/1 ks/rok  podľa 
Nájomnej zmluvy č. j. 1341/2006/SM zo dňa 27.11.2006 

- reklamné stavby typu city light ID č. 8 na „C“ KN parc. č. 259/1 v kat. úz. Chrenová 
na ul. Dlhá, ID č. 16 na „C“ KN parc. č.376 v kat. úz. Chrenová na ul. Ďurčanského, 
ID č. 19 na „C“ KN parc. č. 838 v kat. úz. Chrenová na ul. Dlhá, ID č. 76 na „C“ KN 
parc. č. 257/1 v kat. úz. Chrenová na ul. Dlhá/Pri Strelnici, ID č. 37 na „C“ KN parc. 
č. 1875 v kat. úz. Nitra na ul. Štúrova (3 ks), ID č. 47 na „C“ KN parc. č. 2114 v kat. 
úz. Nitra na ul. Damborského, ID č. 48 na „C“ KN parc. č. 2114 v kat. úz. Nitra na 
ul. Damborského, ID č. 83 na „E“ KN parc. č. 1562 v kat. úz. Nitra na ul. Štúrova za 
nájomné vo výške 97,86 €/1 ks/rok podľa Nájomnej zmluvy č. 67/2005 zo dňa 
18.10.2005  

- reklamné stavby typu city light ID č. 60 na „C“ KN parc. č. 1907 v kat. úz. Nitra na 
Štefánikovej triede (2 ks) za nájomné vo výške 99,50 €/1 ks/rok podľa Nájomnej 
zmluvy č. 1389/2005/OM zo dňa 19.10.2005  

- reklamné stavby typu city light ID č. 21 na „C“ KN č. 874/13 v kat. úz. Chrenová na 
ul. Fatranská, ID č. 22 na „C“ KN parc. č. 952 v kat. úz. Chrenová na ul. Fatranská, 
ID č. 23 na „C“ KN parc. č. 952 v kat. úz. Chrenová na ul. Fatranská, ID č. 24 na 
„C“ KN parc. č. 952 v kat. úz. Chrenová na ul. Fatranská, ID č. 25 na „C“ KN parc. 
č. 939/9 v kat. úz. Chrenová na ul. Výstavná, ID č. 26 na „C“ KN parc. č.  934/8 
v kat. úz. Chrenová na ul. Výstavná za nájomné vo výške 141,67 €/1 ks/rok podľa 
Nájomnej zmluvy č. 973/2010/OM zo dňa 27.08.2010    

- reklamné stavby typu city light v prístreškoch MHD na ul. Štúrova, zastávka Mlyny 
(1 ks), „E“ KN parc. č. 755/2 v kat. úz. Nitra a zastávka Štúrova (2 ks) na „E“ KN 
parc. č. 1574/1 v kat. úz. Nitra podľa Zmluvy o nájme a spolupráci v oblasti 
výstavby a údržby prístreškov MHD č. 23/2000 zo dňa 23.08.2000 v znení 
neskorších dodatkov  
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2. spoločnosť UNI – WERBUNG, spol. s r. o., Brečtanová 2, Bratislava pre 
  - reklamné stavby typu citylight ID č. 80 na „C“ KN parc. č. 2817/1 v kat. úz. Nitra na 

ul. Staničná, ID  č. 81 na „C“ KN parc. č. 1471/1 v kat. úz. Nitra na ul. Paláriková za 
nájomné vo výške 71,93 €/1 ks/rok podľa Nájomnej zmluvy č. 7/2002 SMM zo dňa 
15.03.2002  

  - reklamná stavba typu citylight ID č. 73 na „E“ KN parc. č. 1751/101 v kat. úz. 
Chrenová na ul. Tr. A. Hlinku za nájomné vo výške 58,09 €/1 ks/rok podľa 
Nájomnej zmluvy č. 54/2002 PM zo dňa 26.08.2002 

3. spoločnosť ARRIVA Slovakia, a. s. Štúrova 72, Nitra pre 
- informačné  zariadenie   o   rozmeroch  1 m x 3 m  pri  vstupe  do  areálu  spoločnosti 
  ARRIVA SLOVAKIA a. s. na C“ KN parc. č. 7831/1 v kat. úz. Nitra na ul. Štúrova 

za nájomné vo výške 197,42 €/rok podľa Nájomnej zmluvy č. j. 1479/2012/OM zo 
dňa 12.06.2012 v znení dodatku č. 1. 

 
      Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
na zasadnutí konanom dňa 01.03.2018 uznesením číslo 70/2018-MZ neschválilo  spôsobom 
prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov pod reklamnými 
stavbami.  
 
     Spoločnosti euro  AWK, spol. s r. o. a UNI – WERBUNG, spol. s r. o. z tohto dôvodu 
listom zo dňa 16.04.2018 požiadali o odsúhlasenie predĺženia platnosti nájomných zmlúv, 
ktoré nadväzujú na platnú Zmluvu o nájme a spolupráci v oblasti výstavby a údržby 
prístreškov MHD zo dňa 23.08.2000 v znení dodatkov č. 1 až 17, v ktorej je dojednaná 
doba nájmu do 10.06.2020.  
 
     Vo svojej žiadosti euro AWK, spol. s r. o. uviedla: 
 
     Na základe Zmluvy o nájme a spolupráci v oblasti výstavby a údržby prístreškov MHD zo 
dňa 23.08.2000 v znení neskorších dodatkov sa reklamné spoločnosti zaviazali, že pre mesto 
Nitra postavia celkove 73 kusov prístreškov MHD. Tento záväzok si reklamné spoločnosti 
riadne splnili. Zároveň sa v súlade so zmluvou na vlastné náklady starajú a zabezpečujú ich 
údržbu a opravy.  
 
     Mesto Nitra sa recipročne v dodatku č. 5 k Zmluve o nájme zaviazalo, že 
prostredníctvom samostatných zmlúv umožní reklamným spoločnostiam umiestnenie 
reklamných plôch typu city light. Ide o poskytnutie protiplnenia zo strany mesta Nitra, 
nakoľko bezplatná výstavba a údržba uvádzaného počtu prístreškov MHD musí byť aj pre 
reklamné spoločnosti rentabilná, resp. reklamné spoločnosti si na takéto plnenie musia 
zarobiť. Bez možnosti získania zisku z prenájmu city lightov pre reklamné spoločnosti by išlo 
o nevyváženú Zmluvu o nájme a zároveň o jej porušovanie zo strany mesta Nitra. 
 
     V žiadosti o prehodnotenie nájmu sa uvádza, že spoločnosť euro AWK, spol. s r. o. splnila 
všetky záväzky a požiadavky vychádzajúce z územného plánu, rajonizácie a regulatív. V roku 
2017 demontovala 7 ks obojstranných veľkoplošných reklamných stavieb, t. j. 14 reklamných 
plôch typu billboard a 10 obojstranných reklamných stavieb, t. j. 20 reklamných plôch typu 
city-light. V roku 2018 demontovala 11 obojstranných reklamných stavieb, t. j. 22 
reklamných plôch typu billboard a 4 obojstranné reklamné stavby, t. j. 8 reklamných plôch 
typu city-light. V priebehu tohto roka je naplánovaná demontáž reklamných stavieb typu 
billboard a city-light podľa pokynov mesta Nitra, útvaru hlavného architekta. 
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     Nie je teda pravda, že by zo strany spoločnosti euro AWK, spol. s r. o. a UNI – 
WERBUNG, spol. s r. o. išlo o neplnenie si povinností podľa prijatého rozhodnutia mesta 
Nitra o odstránení billboardov a niektorých city-lightov. Mesto Nitra nevedie a nikdy ani 
neviedlo žiaden súdny spor, nakoľko boli vždy ústretové v tejto oblasti. Súdne spory vedie 
mesto Nitra s tými spoločnosťami, ktoré dobrovoľne nesplnili povinnosť na odstránenie 
stanovených reklamných zariadení. Takýto postup je v rozpore s politikou spoločnosti euro 
AWK, spol. s r. o. a UNI – WERBUNG, spol. s r. o. 
 
     Náklady na vybudovanie jedného prístrešku predstavujú cca 6.000,- €, čiže celkové 
náklady na vybudovanie 73 kusov prístreškov činili 438 000,- €. Priemerné náklady na údržbu 
a opravy jedného prístrešku činia cca 500,- € ročne (údržba 73 ks prístreškov činí 36 500,- 
€/rok). Zároveň aj náklady na elektrickú energiu v plnej sume hradia reklamné spoločnosti. 
Mesto Nitra nemalo ku dnešnému dňu s výstavbou a prevádzkou prístreškov žiadne náklady. 
 
     V prípade neodsúhlasenia nájomných zmlúv dôjde k porušeniu zmluvy o nájme zo strany 
mesta Nitra a žiadateľ bude nútený pristúpiť k demontáži niektorých prístreškov, keďže 
dojednaný počet prístreškov má korešpondovať dojednanému počtu city lightov z dôvodu 
refundácie nákladov spoločnosti. 
 
     Spoločnosť ARRIVA Slovakia a. s., Štúrova 72, Nitra  
     listom zo dňa 26.03.2018 požiadala o opätovné prerokovanie žiadosti a uzatvorenie 
zmluvy o prenájme časti parcely registra „C“ KN č. 7831/1 v kat. úz. Nitra, ktorý sa nachádza 
na Štúrovej ul. 72 pod informačnou tabuľou o rozmeroch 1 m x 3 m. Táto neslúži na 
komerčné využitie, ale označuje predovšetkým sídlo spoločností ARRIVA. 
 
     Mestský úrad v Nitre 
     Všetky nájomné zmluvy pod reklamnými zariadeniami boli ukončené k 31.12.2017 
z dôvodu zosúladenia dĺžky nájomného vzťahu a stavebnými povoleniami. V prípade, ak 
bude schválený prenájom pozemkov pod reklamnými stavbami, odporúčame v uznesení 
doúčtovanie nájomného od 01.01.2018 do doby uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
 
     Mesto Nitra využíva plochy reklamných stavieb spoločnosti euro AWK, spol. s r. o. 
pri propagácii podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom. Mesto platí len 
za tlač plagátov, ostatné náklady nám vlastník reklamnej stavby neúčtuje. 
 
     Na základe týchto opätovných žiadostí sme na zasadnutie Mestskej rady v Nitre predložili 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pod 
reklamnými stavbami). 
 
     Mestská rada v Nitre  
na zasadnutí konanom dňa 05.06.2018 odporučila schváliť návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pod reklamnými 
stavbami) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
     Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pod reklamnými 
stavbami) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
  
 




































































































































