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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 časti pozemku 
parcely registra C KN č. 33, k.ú. Horné Krškany - Michaleová)  
s ch 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 časti pozemku o výmere 586 m2  z pozemku parcela registra C KN č. 33 – ostatná 
plocha o výmere 4689 m2, vedené v liste vlastníctva č. 7185, vo vlastníctve Mesto Nitra, k. ú.  
Horné Krškany, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 
.......... €/m2/rok, pre Janu Michaleovú, Partizánska 57, 949 11 Nitra 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, že predchádzajúca 
nájomkyňa p. Korienková ukončila nájom Výpoveďou v zmysle NZ č.j. 1199/08/OM. 
Žiadateľka p. Michaleová má záujem pozemok naďalej využívať ako záhradu. So žiadateľkou 
bola uzatvorená Zmluva o výpožičke č.j.1452/2021/ OM bola uzatvorená dňa 05.08. 2021.   
Zmluva  o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy do: 
a) dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti novej nájomnej zmluvy, v prípade 
schválenia prenájmu v zmysle čl. 5 bodu 7. tejto zmluvy,  
alebo 
b) dňa nadobudnutia účinnosti uznesenia, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Nitre neschváli 
prenájom v zmysle čl. 5 bodu 7. tejto zmluvy. 
 
 
 
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: 31.01.2022 
                      K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 
pozemku parcely registra C KN č. 33, k.ú. Horné Krškany - Michaleová) 

 
V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v platnom znení 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra, a to: 
na základe žiadosti  Jany Michaleovej, bytom Partizánska 57, 949 11 Nitra, týkajúca sa 
prenájmu časti o výmere 586 m2 z pozemku parcely registra C KN č. 33 -  ostatná plocha 
o výmere o výmere 4689 m2, vedené v LV č. 7185, kat. úz. Horné Krškany vo vlastníctve 
Mesta Nitra. O prenájom má záujem z dôvodu, že túto nehnuteľnosť plánuje využívať ako 
záhradu. 
 
Mestský úrad v Nitre: 
 
Odbor majetku: 
Dňa 10.05.2021 bola odboru majetku doručená od predchádzajúcej nájomkyne p. Anny 
Korienkovej „Výpoveď – Zmluvy o nájme č.j. 1199/08/OM zo dňa 20.08.2008, v znení 
Dodatku č. 1  č.j. 1330/2020/OM zo dňa 22.07.2020. 
V zmysle ČL. III  bod 2 Dodatku č.1 č.j.1330/2020/OM zo dňa 22.07.2020 k Zmluve o nájme 
č.j. 1199/08/OM zo dňa 20.08.2008: 
„Nájomca aj Prenajímateľ môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 

mesiace a začína plynúť od prvého mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej 

strane t.j. od 01.06.2021 do 31.08.2021.“ 
 
V zmysle NZ č.j. 1199/08/OM  §4  bod1) výška nájomného za užívanie predmetu nájmu bola 
stanovená vo  výške 586 Sk ročne, čo predstavuje sumu (18,98-€), nájom bol zmysle dohody 
uzatvorený dobu neurčitú. 
V súčasnosti je celý pozemok  parcela registra C KN č. 33 – ostatná plocha o výmere 4689 m2 
v užívaní jednotlivých nájomcov ako záhrada. Je uzatvorených 8 NZ od r. 2008, vrátane 
zmluvy p. Korienkovej (výpovedná lehota bude plynúť od 1.6.2021). Komisia majetku v r. 
2008 odporučila výška nájmu 1,SK/m2/rok, a to hlavne z týchto dôvodov: 
Celou parcelou prechádza kanalizačný zberač „P“ (cca v šírke 3-5 m). Táto parcela bola 
v minulosti smetisko a od r.1999 MsNV bezodplatne pridelil užívanie tejto parcely 
jednotlivým nájomníkom za účelom vyčistenia a udržiavania záhrady, čím sa zabránilo aj 
tvoreniu čiernej skládky. 
 
Podľa nového Cenníka mesta Nitra  v znení dodatku č.1, Príloha č.2 sadzba obvyklého 
ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku mesta sa stanovuje v závislosti od účelu 
nájmu a lokality umiestnenia predmetu nájmu, a to: 
1.písm. b) zriadenie záhrady nad výmeru 400 m2 –na celom území - vo výške 0,70 -
€ /m2/rok. 
 
Pani Michaleová požiadala dňa 23.6.2021 o výpožičku predmetného pozemku z dôvodu, že 
pokiaľ jej žiadosť o prenájom bude schválená v MZ v Nitre, chcela by si na základe 
výpožičky vybaviť v ZSE dodávku el. prúdu (nakoľko pôvodná nájomkyňa požiadala 
o ukončenie zmluvy), čo jej umožní používať čerpadlo na vodu v studni ako i väčšinu 
záhradnej techniky, zabráni tým zaburineniu záhrady. 
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Zmluva o výpožičke č.j.1452/2021/ OM bola uzatvorená dňa 05.08. 2021. Zmluva  
o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
do: 
a) dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti novej nájomnej zmluvy, 
v prípade schválenia prenájmu v zmysle čl. 5 bodu 7. tejto zmluvy, 
alebo 
b) dňa nadobudnutia účinnosti uznesenia, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
neschváli prenájom v zmysle čl. 5 bodu 7. tejto zmluvy. 

 
 
Stanovisko VMČ č.1  - Horné a Dolné Krškany: VMČ žiadosť dňa 24.05.2021 prerokovalo 
a súhlasí s prenájmom. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť: na riadnom zasadnutí konanom dňa 18.08.2021 žiadosť 
prerokovala a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom časti o výmere 
586 m2 z pozemku  parcely registra C KN č. 33 -  ostatná plocha o výmere o výmere 4689 m2, 
vedené v LV č. 7185, kat. úz. Horné Krškany vo vlastníctve Mesta Nitra, za účelom 
využitia ako záhrady, za cenu vo výške 0,70 -€ /m2/rok. 
 
Primátor mesta Nitra: dňa 25.08.2021 vyjadril súhlas so zámerom prenájmu časti 
o výmere 586 m2 z pozemku parcela reg. C KN č. 33 – ostatná plocha o výmere o výmere 
4689 m2, vedené v LV č. 7185, kat. úz. Horné Krškany vo vlastníctve Mesta Nitra, za 
účelom využitia ako záhrady, za cenu vo výške 0,70 -€ /m2/rok. 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 
Mestská rada v Nitre: stanovisko zo zasadnutia Mestskej rady v Nitre zo dňa 31.08.2021 
predložíme priamo na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa bude konať 
09.09.2021. 
 
 
  
 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku parcely 
registra C KN č. 33, k.ú. Horné Krškany - Michaleová ) tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie. 
 










