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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 v k. ú. Nitra (prenájom časti 
pozemku na Podzámskej ul. pre spoločnosť púpavy Pod hradom, s. r. o.) 
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 novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 187/22 – zastavaná plocha o výmere 
70 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 27/2018 od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 187/12 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4643 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta 
Nitra pre spoločnosť púpavy Pod Hradom s.r.o. (predtým púpavy Ivanka, s.r.o.), Mikovíniho 10, 
917 01 Trnava, IČO: 51 841 606, v zastúpení: Ing. Pavol Groško, konateľ spoločnosti, na dobu 
určitú počas realizácie stavby „Bytový dom pod Hradom“ maximálne 2 roky za nájomné vo výške 
.........€/m2/rok. 
Po ukončení výstavby bude uzatvorená nájomná zmluva len na časť predmetného pozemku, ktorá 
bude tvoriť novovybudovaný vjazd (výmera bude spresnená geom. plánom po realizácii stavby 
„Bytový dom pod Hradom“) a za rovnakú cenu nájmu na dobu určitú 5 rokov. 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorený pozemok reg. „C“ 
KN parc. č. 187/22 tvorí jediný možný prístup z Podzámskej ulice k pozemkom v k. ú. Nitra reg. 
„C“ KN parc. č. 299, 300, 307, 308 a 309 na LV č. 3903, na ktorých plánuje spoločnosť púpavy 
Pod hradom, s. r. o., ako vlastník predmetných pozemkov, vybudovať stavbu „Bytový dom pod 
Hradom“. 
 
u k l a d á 
vedúcej odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
          T: 31.12.2021 
          K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra  
(prenájom časti pozemku na Podzámskej ul. pre spoločnosť púpavy Pod hradom, s. r. o.) 

 
V súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra. 
 

Odbor majetku MsÚ v Nitre prijal dňa 09.04.2021 žiadosť spoločnosti púpavy Pod hradom, s. 
r. o. (predtým púpavy Ivanka, s.r.o.), Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 51 841 606, v zastúpení: 
Ing. Pavol Groško, konateľ spoločnosti, o opätovný prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
187/22 – zastavaná plocha o výmere 70 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 27/2018 od 
pozemku reg. „C“ KN parc. č. 187/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4643 m2 v k. ú. Nitra 
na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra.  

 
Ide o pozemok, ktorý tvorí časť miestnej komunikácie Podzámska ulica. 
 
Predmetný pozemok mali v prenájme: Ing. Róbert Chlebo, Ľuba Chlebová, r. Záhonová, Ing. 

Aurel Hudec a Oľga Hudecová, r. Meňhartová v zmysle Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej 
nájomnej zmluve č. j. 3044/2018/OM zo dňa 09.01.2019. Zmluva bola uzatvorená za účelom 
využitia pozemku parc. č. 187/22 ako prístup k plánovanej stavbe a na vybudovanie vjazdu 
k plánovanej stavbe, nakoľko nájomcovia pozemku parc. č. 187/22 boli investormi stavby „Bytový 
dom pod Hradom“ na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 299, 300, 307, 308 a 309 v k. ú. Nitra. 

 
Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú počas realizácie predmetnej stavby 

maximálne na 2 roky od nadobudnutia účinnosti zmluvy (účinnosť nadobudla dňa 15.01.2019) za 
nájomné vo výške 3,64 €/m2/rok a po ukončení výstavby mala byť uzatvorená nájomná zmluva na 
dobu určitú 5 rokov len na časť pozemku reg. „C“ KN parc. č. 187/12, na ktorom sa bude 
nachádzať vjazd k plánovanej stavbe, za nájomné vo výške 3,64 €/m2/rok.  

 
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť púpavy Pod hradom, s. r. o. (predtým púpavy Ivanka, 

s.r.o.), Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 51 841 606 sa stala novým investorom stavby „Bytový 
dom pod Hradom“ a novým vlastníkom pozemkov parc. č. 299, 300, 307, 308 a 309 na LV č. 3903 
v k. ú. Nitra a súčasne dňa 15.01.2021 uplynula doba nájmu predmetnej nájomnej zmluvy, 
požiadala spoločnosť púpavy Pod hradom, s.r.o. o opätovný prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. 
č. 187/22. 

 
Stavebné povolenie pre stavbu „Bytový dom pod Hradom“ bolo vydané dňa 06.04.2021 pod 

č. SP 14007/2019-036-Ing.Tr. 
 

Útvar hlavného architekta sa vyjadril listom č. 5928/2021 zo dňa 14.06.2021 nasledovne: 
K vyššie uvedenému zámeru a PD v stupni pre stavebné konanie, vydal ÚHA vyjadrenie č. 
8223/2019 zo dňa 13.06.2019, ktorého kópiu prikladáme v prílohe. V zmysle ÚPN CMZ je vyššie 
uvedená parcela určená pre sformovanie Podzámskej ul., ako „spoločenskej ulice“ s prioritou 
pešieho pohybu, s čím súvisí požiadavka na riešenie súvislého pešieho chodníka pozdĺž 
Podzámskej ul. Túto požiadavku je nutné rešpektovať z hľadiska realizácie uvedeného 
investičného zámeru, ako aj majetkovoprávneho usporiadania. 

Odbor dopravy MsÚ v Nitre sa vyjadril listom č. OD 5939/2021 zo dňa 29.06.2021 nasledovne: 
Odbor dopravy súhlasí s prenájmom predmetného pozemku na dobu nevyhnutnú na 
zabezpečenie dočasného a vybudovanie trvalého prístupu na stavbu „Bytový dom pod hradom“. 
Nakoľko ide o pozemok, ktorý tvorí časť miestnej cesty na Podzámskej ul. vrátane chodníka, je 
nevyhnutné, aby prípadné poškodenia telesa komunikácie alebo chodníka boli nájomcom 
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bezodkladne opravené. Uvedený pozemok musí byť počas celej doby trvania prenájmu zostať 
verejne prístupný, pokiaľ cestný správny orgán na základe žiadosti nájomcu o uzávierku alebo 
zvláštne užívanie komunikácie nerozhodne inak. 

 
Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto sa k žiadosti vyjadril na zasadnutí dňa 16.08.2021 
nasledovne: 

Výbor nemá výhrady voči opätovnému prenájmu. 
 
Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť sa k žiadosti 
vyjadrila na zasadnutí dňa 18.08.2021 nasledovne: 

Uznesením č. 134/2021 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť prenájom pozemku 
reg. „C“ KN parc. č. 187/22 – zastavaná plocha o výmere 70 m2 odčleneného geometrickým 
plánom č. 27/2018 od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 187/12 – zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 4643 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra za rovnakých podmienok 
ako mali predošlí nájomcovia pre spol. púpavy Pod Hradom s.r.o. (predtým púpavy Ivanka, 
s.r.o.), Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 51 841 606. 

 
Primátor Mesta Nitra vo svojom stanovisku zo dňa 25.08.2021 schválil: 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu novovytvoreného pozemku reg. 
„C“ KN parc. č. 187/22 – zastavaná plocha o výmere 70 m2 odčleneného geometrickým plánom 
č. 27/2018 od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 187/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
4643 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra pre spoločnosť púpavy Pod 
Hradom s.r.o. (predtým púpavy Ivanka, s.r.o.), Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 51 841 606, 
v zastúpení: Ing. Pavol Groško, konateľ spoločnosti, za účelom využitia ako prístup k plánovanej 
stavbe „Bytový dom pod Hradom“ a na vybudovanie vjazdu k plánovanej stavbe. 

 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorený pozemok reg. 
„C“ KN parc. č. 187/22 tvorí jediný možný prístup z Podzámskej ulice k pozemkom v k. ú. Nitra 
reg. „C“ KN parc. č. 299, 300, 307, 308 a 309 na LV č. 3903, na ktorých plánuje spoločnosť 
púpavy Pod hradom, s. r. o., ako vlastník predmetných pozemkov, vybudovať stavbu „Bytový 
dom pod Hradom“. 

 
 

Mestská rada v Nitre: materiál prerokuje na zasadnutí dňa 31.08.2021, stanovisko bude predložené 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 09.09.2021. 
 
 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra 
(prenájom časti pozemku na Podzámskej ul. pre spoločnosť púpavy Pod hradom, s. r. o.) tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie. 

 






























