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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 hnuteľným majetkom Mesta Nitra – prenájom drevených stánkov   
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:  
 
prenájom 2 drevených predajných stánkov s rozmermi 3,925 x 2,625 m (malé nápojové 
stánky) vo vlastníctve Mesta Nitra pre: 
 

Žiadateľ Sortiment predaja 
PREMIER CLUB s.r.o. 
Mostná 221/18, 949 01 Nitra 
IČO: 50 773 488 
 
 

nealkoholické, alkoholické nápoje, 
balené jedlá 
 

Maroš Stražanec BISTRO ŠMAK 
Štefánikova 2, 949 01 Nitra 
IČO: 32 742 754 
 
 

nealkoholické, alkoholické nápoje, 
balené jedlá 

 
za nájomné vo výške 3,- €/m2/deň na dobu určitú v termíne od 11.12.2020 do 07.01.2021. 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Nitra vzhľadom 
k aktuálnym opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré súvisia so zamedzením 
šírenia ochorenia COVID-19, nebude organizovať vianočné trhy v roku 2020. O prenájom 
drevených stánkov prejavili záujem majitelia prevádzok rýchleho občerstvenia na Pešej zóne 
v Nitre z dôvodu umiestnenia týchto stánkov pred ich prevádzkami v období od 11.12.2020 
do 07.01.2021 na predaj nealkoholických a alkoholických nápojov a balených jedál. 
Prenajatím drevených stánkov sa zabezpečí prínos financií do rozpočtu Mesta Nitra a zároveň 
Mesto Nitra týmto podporí oživenie Pešej zóny, spoluprácu a podnikateľskú činnosť týchto 
obchodných prevádzok.    
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 

T: 31.12.2020 
K: MR 
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Návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom Mesta Nitra – prenájom drevených stánkov 
   

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra Vám predkladáme návrh na 
prenájom 2 drevených predajných stánkov vo vlastníctve Mesta Nitra.  

 
O prenájom drevených stánkov s rozmermi 3,925 x 2,625 m (malé nápojové stánky) prejavili 

záujem majitelia prevádzok rýchleho občerstvenia na Pešej zóne v Nitre z dôvodu umiestnenia 
týchto stánkov pred ich prevádzkami v období od 01.12.2020 do 07.01.2021 na predaj 
nealkoholických a alkoholických nápojov a balených jedál, a to: 

1. PREMIER CLUB s.r.o., Mostná 221/18, 949 01 Nitra, IČO: 50 773 488, v zastúpení: Ján 
Baláži, konateľ spoločnosti, 

2. Maroš Stražanec BISTRO ŠMAK, Štefánikova 2, 949 01 Nitra, IČO: 32 742 754. 
 
Predajné stánky sú bez vnútorného vybavenia, pripojenia na elektrickú energiu a vodu. 
 
Na obdobie od 01.12.2020 do 10.12.2020 bude na základe súhlasu primátora Mesta Nitra so 

žiadateľmi uzatvorená nájomná zmluva na prenájom dreveného stánku v súlade s § 9a ods. 9 
písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. trvanie 
nájmu s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci.  

 
Primátor Mesta Nitra vo svojom stanovisku zo dňa 25.11.2020 v súlade so zákonom SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov schválil: 

 
zámer prenájmu 2 drevených stánkov v majetku Mesta Nitra ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov na dobu určitú v termíne od 11.12.2020 do 07.01.2021 pre: 
 

Žiadateľ Sortiment predaja 
PREMIER CLUB s.r.o. 
Mostná 221/18, 949 01 Nitra 
IČO: 50 773 488 
 
 

nealkoholické, alkoholické nápoje, 
balené jedlá 
 

Maroš Stražanec BISTRO ŠMAK 
Štefánikova 2, 949 01 Nitra 
IČO: 32 742 754 
 
 

nealkoholické, alkoholické nápoje, 
balené jedlá 

     
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Nitra vzhľadom 
k aktuálnym opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré súvisia so zamedzením šírenia 
ochorenia COVID-19, nebude organizovať vianočné trhy v roku 2020. O prenájom drevených 
stánkov prejavili záujem majitelia prevádzok rýchleho občerstvenia na Pešej zóne v Nitre 
z dôvodu umiestnenia týchto stánkov pred ich prevádzkami v období od 11.12.2020 do 
07.01.2021 na predaj nealkoholických a alkoholických nápojov a balených jedál. Prenajatím 
drevených stánkov sa zabezpečí prínos financií do rozpočtu Mesta Nitra a zároveň Mesto Nitra 
týmto podporí oživenie Pešej zóny, spoluprácu a podnikateľskú činnosť týchto obchodných 
prevádzok.    
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Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie. 


