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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 pozemku v kat. 
území Kynek – OZ Za dobrý život) 
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,  
prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Kynek, parcely registra C KN č. 
7/8 – záhrada o výmere 3624 m2, č. 7/12 – ostatná plocha o výmere 502m2, č. 7/13 – ostatná 
plocha o výmere 1059 m2, č. 271/19 – ostatná plocha o výmere 874 m2, č. 271/20 – zast.pl. 
a nádvorie o výmere 121m2, evidovaných v LV č. 7193 pre OZ Za dobrý život, IČO: 
36 107 352, Radlinského 2, 949 01 Nitra na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov 
za nájomné vo výške ........... €/m2/rok a zároveň aj ukončenie platnosti nájomnej zmluvy 
v prípade naplnenia výpovedných dôvodov alebo odstúpením v prípade naplnenia dôvodov 
odstúpenia v zmysle nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
      Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že na 
predmetnom pozemku OZ Za dobrý život na vlastné náklady vybuduje Parku športu a oddychu 
pre širokú verejnosť. 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy a ukončenie jej platnosti výpoveďou v prípade 
naplnenia výpovedných dôvodov alebo odstúpením v prípade naplnenia dôvodov odstúpenia 
v zmysle nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
 
          T: 30.01.2022 
          K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom 

pozemku v kat. území Kynek – OZ Za dobrý život) 
 

 
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v platnom znení a VZN č. 
13/2019 o hospodárení s majetkom mesta Nitra predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra. 
 

Odbor majetku eviduje žiadosť OZ Za dobrý život, IČO: 36 107 352, Radlinského 2, 
949 01 Nitra o prenájom pozemku v kat. území Kynek, parcely registra C KN č. 7/8 – záhrada 
o výmere 3624 m2, č. 7/12 – ostatná plocha o výmere 502m2, č. 7/13 – ostatná plocha 
o výmere 1059 m2, č. 271/19 – ostatná plocha o výmere 874 m2, č. 271/20 – zast.pl. 
a nádvorie o výmere 121m2, evidovaných v LV č. 7193 o celkovej výmere 6180m2 vo 
vlastníctve Mesta Nitra.  
          Dôvodom žiadosti je zámer vybudovať Park športu a oddychu, a tým zveľadiť 
a zatraktívniť okolia, ako pre samotných obyvateľov mestskej časti Kynek, tak aj pre širokú 
verejnosť. Majú za to, že lokalita má obrovský potenciál ponúknuť priestory pre voľnočasové 
aktivity a relax.  
 
Vyjadrenie ÚHA: podľa Územného plánu mesta Nitry schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03 – MZ zo dňa 22.05.2003 a neskorších zmien 
a doplnkov č. 1-6 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 
22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov č. 1-6 sa parcely č. 271/19, 7/8, 7/13, 7/12 k.ú. Kynek nachádzajú 
v lokalite funkčne určenej pre zeleň vzrastlú s urbánnou ekostabilizujúcou funkciou. 
Parcely sú súčasťou chráneného areálu Kynecký park.  
Na základe súhlasného stanoviska investora obytnej zóny Pod Kaštieľom zo dňa 21.04.2021 
ÚHA súhlasí s dobrovoľníckymi aktivitami a prácami na parcelách vo vlastníctve mesta Nitra 
p.č. 271/19, 7/8, 7/13, 7/12 k.ú. Kynek za dodržania nasledovnej podmienky: 

 Projekt vybudovania „Parku športu a oddychu“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Nitra p.č. 271/19, 7/8, 7/13, 7/12 k.ú. Kynek, ktorý je súčasťou rozšírenej 
architektonicko – urbanistickej štúdie žiadame odsúhlasiť s Odborom životného 
prostredia MsÚ Nitra 

 
Vyjadrenie OŽP: na základe stanoviska ÚHA zo dňa 12.05.2021 OŽP uvádza nasledovné: 

 OŽP nemá námietky voči predloženej ideovej štúdii budovania parku za podmienky, 
že park bude verejne prístupný všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta Nitry 

 Pôvodné dreviny v lokalite žiadame posúdiť arboristom s cieľom zabezpečenia ich 
prevádzkovej bezpečnosti 

 Taktiež odporúčame zvážiť režim prevádzky parku s cieľom zabezpečenia verejného 
poriadku a bezpečnosti najmä v nočných hodinách 

 V ďalšom stupni spracovania PD s konkrétnym výberom drevín, rastlín a kvetín, ako 
i s výberom herných prvkov a prvkov DI, ako i prvkov mobiliáru, žiadame tento 
projekt predložiť na odsúhlasenie na ÚHA a OŽP. PD odporúčame konzultovať 
v priebehu rozpracovanosti 

Zároveň upozorňujeme, že je potrebné vysporiadať majetkovo právne vzťahy v lokalite tak, 
aby bolo možné realizovať zámer vybudovania parčíka. 
 



 4 

Vyjadrenie VMČ č. 5: VMČ uvedený návrh projektu prerokovala, berie na vedomie 
a súhlasí s dobrovoľníckymi aktivitami združenia „Za dobrý život“. Zároveň žiadame 
o predloženie podrobného riešenia predmetu nájmu, nakoľko sa jedná o lokalitu, ktorá je 
majetkom mesta, a taktiež je potrebné doložiť výpis LV kde by sa v budúcnosti mal daný 
zámer realizovať. 
 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na riadnom 
zasadnutí konanom dňa 18.08.2021 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 141/2021 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom  pozemkov v k.ú. Kynek, a to: 
271/19, 271/20, 7/8, 7/12 a 7/13 o celkovej výmere 6180m2 za účelom vybudovania Park 
športu a oddychu pre širokú verejnosť na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov za 
nájomné vo výške 0,35€/m2/rok za účelom  vybudovania Parku športu a oddychu pre širokú 
verejnosť pre o.z. Za dobrý život, Radlinského 2, 94901 Nitra. IČO: 36 107 352, DIČ: 
2021566393, reg. Č. VVS/1-900/90-16609. 

 
Primátor mesta Nitra dňa 25.08.2021 schválil prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta 
Nitra pre OZ Za dobrý život. 
 
Mestská rada v Nitre: stanovisko z rokovania MR zo dňa 31.08.2021, predložíme na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
 
 
 Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie. 








