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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 Nitra (prenájom pozemku 
v k. ú. Nitra, Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. r. o., Dostupné bývanie Nitra s.r.o.)  
s c h v a ľ u j e  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti o výmere cca 2000 m2 
z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 559/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36554 m2 na 
LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra, pre spoločnosti: 
Trogeron, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 
50 928 040, v zastúpení: Ing. arch. Tibor Zelenický, konateľ spoločnosti,  
Stability Invest, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, IČO: 46 353 496, 
v zastúpení: Mgr. Andrej Popelár, konateľ spoločnosti a  
Dostupné bývanie Nitra s.r.o., Trnavská cesta 112 A, 821 01 Bratislava – mestská časť 
Ružinov, IČO: 51 450 356, v zastúpení: Martin Liška, konateľ spoločnosti 
za účelom vybudovania križovatky s kruhovým objazdom za nájomné vo výške 6,- €/m2/rok 
na dobu určitú max. 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 
k stavebnému objektu križovatky a za podmienky, že investori prevedú novovybudovanú 
križovatku s kruhovým objazdom do vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že vybudovanie kruhového 
objazdu na miestnej komunikácii Kmeťova ulica v rámci obytnej skupiny „Obytný súbor 
Kamenec – Mlynárce“ a nadväzujúcej stavby „Dostupné bývanie Nitra – Mlynárce“, ktorých 
investormi sú spoločnosti Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. r. o. a Dostupné bývanie 
Nitra s.r.o., bude riešiť predpokladané dopravno-kapacitné zaťaženie vyplývajúce 
z plánovanej bytovej zástavby a zároveň bude vyriešené dopravné napojenie pre obyvateľov 
v lokalite Kamenec – Mlynárce.  
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
 
 

T: 31.05.2021 
K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  
(prenájom pozemku v k. ú. Nitra, Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. r. o., Dostupné 

bývanie Nitra s.r.o.) 
   

V súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Odbor majetku MsÚ v Nitre prijal dňa 29.07.2020 spoločnú žiadosť spoločností: 

- Trogeron, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, 
IČO: 50 928 040, v zastúpení: Ing. arch. Tibor Zelenický, konateľ spoločnosti, 

- Stability Invest, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, IČO: 46 353 496, 
v zastúpení: Mgr. Andrej Popelár, konateľ spoločnosti, 

- Dostupné bývanie Nitra s.r.o., Trnavská cesta 112 A, 821 01 Bratislava – mestská časť 
Ružinov, IČO: 51 450 356, v zastúpení: Martin Liška, konateľ spoločnosti  
(ďalej len „žiadatelia“) 

 
o prenájom časti o výmere cca 2000 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 559/4 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36554 m2 na LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce vo 
vlastníctve Mesta Nitra. 

Ide o pozemok, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia Kmeťova ulica.  
 
Žiadatelia žiadajú o prenájom za účelom vybudovania kruhového objazdu na miestnej 

komunikácii Kmeťova ulica v rámci obytnej skupiny „Obytný súbor Kamenec – Mlynárce“ 
a nadväzujúcej stavby „Dostupné bývanie Nitra – Mlynárce“.  

Vybudovaním kruhového objazdu, ktorý bude riešiť predpokladané dopravno-kapacitné 
zaťaženie vyplývajúce z plánovanej bytovej zástavby, bude vyriešené dopravné napojenie pre 
obyvateľov v lokalite Kamenec – Mlynárce. Z uvedeného dôvodu uzatvorili žiadatelia medzi 
sebou Zmluvu o združení investorov za účelom realizácie investičného zámeru vybudovania 
kruhového objazdu na komunikácii Kmeťova C1 MO 8-12/40 a napojenie na vznikajúci 
obytný súbor. 

Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre: nemá námietky k prenájmu časti pozemku 
„C“ KN parc. č. 559/4 v k. ú. Mlynárce pre vybudovanie križovatky s kruhovým objazdom za 
podmienky, že križovatka s kruhovým objazdom bude vybudovaná a skolaudovaná pred 
kolaudáciou bytovej výstavby v danej lokalite Kamenec – Mlynárce.  

Odbor dopravy MsÚ v Nitre: nemá námietky k prenájmu časti pozemku „C“ KN parc. 
č. 559/4 v k. ú. Mlynárce z dôvodu vybudovania okružnej križovatky na Kmeťovej ulici. 

Výbor mestskej časti č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce: žiadosť 
prerokoval na zasadnutí dňa 06.10.2020 a odporúča prenájom. 

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: 
žiadosť prerokovala na zasadnutí dňa 22.09.2020 a uznesením č. 138/2020 odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom časti o výmere cca 2000 m2 z pozemku 
reg. „C“ KN parc. č. 559/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36554 m2 na LV č. 7194 
v k. ú. Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra pre spoločnosť Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. 
r. o. a Dostupné bývanie Nitra s.r.o. za nájomné vo výške 6,- €/m2/rok za účelom vybudovania 
kruhového objazdu na miestnej komunikácii Kmeťova ulica v rámci obytnej skupiny „Obytný 
súbor Kamenec – Mlynárce“ a nadväzujúcej stavby „Dostupné bývanie Nitra – Mlynárce“.  

Odbor majetku odporúča k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu križovatky 
s kruhovým objazdom a počas realizácie stavebného objektu križovatky s kruhovým 
objazdom uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti predmetného pozemku na dobu 



určitú max. 2 roky, pričom doba nájmu začne plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia, za podmienky, že stav. objekt bude vybudovaný podľa podmienok 
určených správcom miestnej komunikácie Kmeťova ulica a zároveň za podmienky, že 
investor prevedie novovybudovanú križovatku s kruhovým objazdom do vlastníctva Mesta 
Nitra za kúpnu cenu vo výške 1,- €. 

 
Primátorom Mesta Nitra bol dňa 27.10.2020 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
schválený zámer prenájmu časti o výmere cca 2000 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
559/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36554 m2 na LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce vo 
vlastníctve Mesta Nitra, pre spoločnosti Trogeron, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 
Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50 928 040, v zastúpení: Ing. arch. Tibor Zelenický, 
konateľ spoločnosti, Stability Invest, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, IČO: 
46 353 496, v zastúpení: Mgr. Andrej Popelár, konateľ spoločnosti a Dostupné bývanie 
Nitra s.r.o., Trnavská cesta 112 A, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 
51 450 356, v zastúpení: Martin Liška, konateľ spoločnosti. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že vybudovanie 
kruhového objazdu na miestnej komunikácii Kmeťova ulica v rámci obytnej skupiny „Obytný 
súbor Kamenec – Mlynárce“ a nadväzujúcej stavby „Dostupné bývanie Nitra – Mlynárce“, 
ktorých investormi sú spoločnosti Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. r. o. a Dostupné 
bývanie Nitra s.r.o., bude riešiť predpokladané dopravno-kapacitné zaťaženie vyplývajúce 
z plánovanej bytovej zástavby a zároveň bude vyriešené dopravné napojenie pre obyvateľov 
v lokalite Kamenec – Mlynárce.  
 

Mestská rada v Nitre: materiál prerokovala na zasadnutí dňa 03.11.2020 v 2 
alternatívach, a to: 
1. alternatíva 
schváliť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti o výmere cca 2000 m2 
z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 559/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36554 m2 na 
LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra, pre spoločnosti: 
Trogeron, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 
50 928 040, v zastúpení: Ing. arch. Tibor Zelenický, konateľ spoločnosti,  
Stability Invest, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, IČO: 46 353 496, 
v zastúpení: Mgr. Andrej Popelár, konateľ spoločnosti a  
Dostupné bývanie Nitra s.r.o., Trnavská cesta 112 A, 821 01 Bratislava – mestská časť 
Ružinov, IČO: 51 450 356, v zastúpení: Martin Liška, konateľ spoločnosti 
za účelom vybudovania križovatky s kruhovým objazdom za nájomné vo výške 6,- €/m2/rok 
na dobu určitú max. 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 
k stavebnému objektu križovatky a za podmienky, že investori prevedú novovybudovanú 
križovatku s kruhovým objazdom do vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že vybudovanie kruhového 
objazdu na miestnej komunikácii Kmeťova ulica v rámci obytnej skupiny „Obytný súbor 
Kamenec – Mlynárce“ a nadväzujúcej stavby „Dostupné bývanie Nitra – Mlynárce“, ktorých 
investormi sú spoločnosti Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. r. o. a Dostupné bývanie 
Nitra s.r.o., bude riešiť predpokladané dopravno-kapacitné zaťaženie vyplývajúce 
z plánovanej bytovej zástavby a zároveň bude vyriešené dopravné napojenie pre obyvateľov 
v lokalite Kamenec – Mlynárce.  



 
uložiť 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
 

T: 31.05.2021 
K: MR 
 

2. alternatíva 
neschváliť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti o výmere cca 2000 m2 
z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 559/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36554 m2 na 
LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra, pre spoločnosti: 
Trogeron, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 
50 928 040, v zastúpení: Ing. arch. Tibor Zelenický, konateľ spoločnosti,  
Stability Invest, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, IČO: 46 353 496, 
v zastúpení: Mgr. Andrej Popelár, konateľ spoločnosti a  
Dostupné bývanie Nitra s.r.o., Trnavská cesta 112 A, 821 01 Bratislava – mestská časť 
Ružinov, IČO: 51 450 356, v zastúpení: Martin Liška, konateľ spoločnosti 
 

Mestská rada v Nitre odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 1. alternatívu, a to: 
schváliť  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti o výmere cca 2000 m2 
z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 559/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36554 m2 na 
LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra, pre spoločnosti: 
Trogeron, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 
50 928 040, v zastúpení: Ing. arch. Tibor Zelenický, konateľ spoločnosti,  
Stability Invest, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, IČO: 46 353 496, 
v zastúpení: Mgr. Andrej Popelár, konateľ spoločnosti a  
Dostupné bývanie Nitra s.r.o., Trnavská cesta 112 A, 821 01 Bratislava – mestská časť 
Ružinov, IČO: 51 450 356, v zastúpení: Martin Liška, konateľ spoločnosti 
za účelom vybudovania križovatky s kruhovým objazdom za nájomné vo výške 6,- €/m2/rok 
na dobu určitú max. 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 
k stavebnému objektu križovatky a za podmienky, že investori prevedú novovybudovanú 
križovatku s kruhovým objazdom do vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že vybudovanie kruhového 
objazdu na miestnej komunikácii Kmeťova ulica v rámci obytnej skupiny „Obytný súbor 
Kamenec – Mlynárce“ a nadväzujúcej stavby „Dostupné bývanie Nitra – Mlynárce“, ktorých 
investormi sú spoločnosti Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. r. o. a Dostupné bývanie 
Nitra s.r.o., bude riešiť predpokladané dopravno-kapacitné zaťaženie vyplývajúce 
z plánovanej bytovej zástavby a zároveň bude vyriešené dopravné napojenie pre obyvateľov 
v lokalite Kamenec – Mlynárce.  
 

 
Vzhľadom k vyššie uvedenému predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 

prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


