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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 majetkom vo vlastníctve spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. (tenisové 
kurty v areáli futbalového štadióna FC Nitra) 
 
o d p o r ú č a 
primátorovi mesta 
ako štatutárnemu orgánu jediného spoločníka (Mesto Nitra) spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o, ktorý 
vykonáva v zmysle §132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu 
spoločnosti 
 
ALT 1/ 
s c h v á l i ť 
prenájom nehnuteľností – pozemkov parcela registra “C” č. 174/3-ostatná plocha o výmere 597m2, č. 174/5-
ostatná plocha o výmere 456m2 a č. 175-ostatná plocha o výmere 3045m2 nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Nitra, zapísaných na LV č. 7689, pre nájomcu: občianske združenie Tenisový klub TCN Nitra, so 
sídlom Štefánikova trieda 126, 949 01 Nitra (IČO: 34 000 313) na dobu nájmu .................. rokov za ročné 
nájomné vo výške dotácie poskytnutej Mestom Nitra v príslušnom kalendárnom roku Tenisovému klubu 
TCN Nitra (IČO: 34 000 313), a to za  nasledovných podmienok: 
1. nájomca zabezpečí najneskôr do 31.12.2020 modernizáciu a technické zhodnotenie tenisového areálu 

v nasledovnom rozsahu: 
a) obstaranie a inštalovanie novej nafukovacej haly (predpokladaný investičný náklad 120.000 €) 
b) vybudovanie šatne a klubovne pre potreby trénerov a registrovaných hráčov (predpokladaný 

investičný náklad 10.000 €) 
c) vybudovanie nového (piateho) kurtu a zmena v dispozičnom riešení tenisového areálu, obnova 

osvetlenia a oplotenia (predpokladaný investičný náklad 30.000 €) 
d) oprava strechy a dobudovanie vonkajších priestorov, terasy (predpokladaný investičný náklad 20.000 €) 
e) vybudovanie tenisovej steny pre najmladšie kategórie tenistov a začiatočníkov (predpokladaný 

investičný náklad 3.000 €) 
f) obnova a modernizácia exteriérových priestorov, interiérových a sociálnych priestorov 

(predpokladaný investičný náklad 6.000 €) 
pričom nájomca je povinný svoj investičný zámer v rozsahu spracovanej štúdie vopred (pred 
realizáciou) odsúhlasiť s prenajímateľom 

2. nájomca zrealizuje modernizáciu technické zhodnotenie areálu svojpomocne, pričom modernizácia 
a technické zhodnotenie predmetu nájmu bude po uplynutí doby nájmu odovzdané do vlastníctva 
spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. bez nároku na refundáciu vynaložených nákladov titulom 
uplynutia doby nájmu 

s tým, že nesplnenie uvedených podmienok zakladá právo prenajímateľa na odstúpenie od zmluvy 
 
ALT 2/ 
n e s c h v á l i ť 
prenájom nehnuteľnosti prenájom nehnuteľnosti – pozemku parcely registra “C” č. 175-ostatná plocha o 
výmere 3045m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nitra, zapísanej na LV č. 7689 pre nájomcu: 
občianske združenie Tenisový klub TCN Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 126, 949 01 Nitra (IČO: 
34 000 313) podľa predloženého návrhu 
 
 
o d p o r ú č a 
primátorovi mesta  
aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia postupoval v súlade s týmto uznesením 
 
 



 

 

 
Dôvodová správa: 
 
 
Občianske združenie Tenisový klub TCN Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 126, 949 01 Nitra (IČO: 
34 000 313) požiadalo Nitriansku investičnú, s.r.o. o prenájom tenisových kurtov v areáli futbalového 
štadióna FC Nitra na obdobie 15 rokov. 
 
Účelom dlhodobého nájmu je zabezpečiť kontinuálne pokračovanie športovej činnosti klubu a súčasne 
uskutočniť modernizáciu, obnovu a technické zhodnotenie športového areálu. 
 
Na základe uvedeného bol spracovaný predložený materiál. 
 
Prílohy: 

- žiadosť občianskeho združenia Tenisový klub TCN Nitra 

- štúdia (výňatok) 

- zmluvná dokumentácia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Nitry 

§ 22a) 

Podmienky výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia 

v spoločnostiach s ručením obmedzeným 
Pôsobnosť valného zhromaždenia alebo výkon práv spoločníka pri rozhodovaní valného zhromaždenia v 

obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným, v ktorých je mesto spoločníkom so 100% alebo 

väčšinovým podielom na základnom imaní spoločnosti, vykonáva primátor mesta. Primátor pri výkone 

právomocí valného zhromaždenia rozhodne/rozhoduje v znení uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré 

predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia vo veci, v prípade : 

a) schvaľovania zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti ako aj ich zmien 

b) rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania 

c) rozhodovania o peňažnom a nepeňažnom vklade 

d) vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, vymenovanie prokuristu 

e) rozhodovanie o zlúčení, splynutí a rozdelení spoločnosti 

f) rozhodovania o zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo o zmene právnej formy 

g) rozhodovanie o získaní alebo scudzení účasti na inej spoločnosti 

h) rozhodovaní o prevode alebo zaťažení nehnuteľného majetku spoločnosti 

i) prevzatia alebo poskytnutia pôžičiek a úverov 

j) prevzatia ručiteľských záväzkov 

k) rozhodovanie o prevode obchodného podielu alebo časti obchodného podielu spoločnosti na inú 

osobu vrátane podmienok prevodu.“ 

 












































