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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 nebytového 
priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (Anna Lazarčíková HOLLAZ)  
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 prenájom nebytového priestoru 
č. 253a o výmere 25,36 m2 a nebytového priestoru č. 253b o výmere 34,39 m2 v kamennej 
budove Mestskej tržnice na Štefánikovej tr. 50 v Nitre stavba súp. č. 74 na pozemku reg. „C“ 
KN parc. č. 2041 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7611 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 
vo vlastníctve Mesta Nitra za nájomné vo výške: 
- nebytový priestor č. 253a  60,-€/m2/rok, 
- nebytový priestor č. 253b  30,-€/m2/rok, 
 
pre Annu Lazarčíkovú HOLLAZ, Kopanická 4, 949 07 Nitra, IČO: 40 686 833 na dobu 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenájmom nebytových 
priestorov č. 253a a č. 253b Anna Lazarčíková HOLLAZ, ako súčasný nájomca nebytového 
priestoru č. 802 v budove Obchodného centra, uvoľní tento nebytový priestor za účelom jeho 
využívania organizáciou Kreatívne centrum Nitra.  
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 

T: 30.06.2022 
K: MR 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom 
nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (Anna Lazarčíková HOLLAZ) 

   
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. 
 
Ide o prenájom voľného nebytového priestoru č. 253a o výmere 25,36 m2 

a nebytového priestoru č. 253b o výmere 34,39 m2 na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 
v Nitre. Je to prechodný nebytový priestor, t. j. priestor č. 253b je prístupný cez priestor č. 
253a, a nachádza sa na 1. poschodí kamennej budovy v bloku B.  

 
Predmetný nebytový priestor je dlhodobo neprenajatý. V rámci postupnej revitalizácie 

mestskej tržnice budú nebytové priestory v budove Obchodného centra využívané mestskou 
organizáciou Kreatívne centrum Nitra ako administratívne priestory, priestory pre workshopy, 
atď. Odbor majetku MsÚ v Nitre v spolupráci s Odborom projektového a strategického 
riadenia ku konci roka 2021 postupne rokoval s jednotlivými nájomcami nebytových 
priestorov v Obchodnom centre s možnosťou prenájmu alternatívneho priestoru v kamennej 
budove mestskej tržnice. 

 
Nájomníčke nebytového priestoru č. 802 o výmere 32,20 m2 na prízemí budovy 

Obchodného centra Anne Lazarčíkovej HOLLAZ, Kopanická 4, 949 07 Nitra, IČO: 
40 686 833, ktorá priestor užíva  na prevádzkovanie predajne bytových doplnkov, drobného 
nábytku a kvetov, bol ako alternatívny priestor ponúknutý na prenájom nebytový priestor 
č. 253 a č. 253b. Pani Lazarčíková súhlasí s prenájom alternatívneho priestoru.  

 
Odporúčanie Odboru majetku MsÚ v Nitre:  

1. ukončenie platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov č. j. 1741/2016/OM zo dňa 
15.07.2016 dohodou s nájomníčkou Annou Lazarčíkovou HOLLAZ na prenájom 
nebytového priestoru č. 802 v budove Obchodného centra  

2. prenájom nebytového priestoru č. 253a o výmere 25,36 m2 a nebytového priestoru č. 253b 
o výmere 34,39 m2 v kamennej budove pre Annu Lazarčíkovú HOLLAZ, Kopanická 4, 
949 07 Nitra, IČO: 40 686 833 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za 
nájomné stanovené Cenníkom mesta Nitra, t. j. nájomné za nebytový priestor č. 253a vo 
výške 60,- €/m2/rok a nájomné za nebytový priestor č. 253b vo výške 30,- €/m2/rok, na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za účelom prevádzkovania predajne 
bytových doplnkov, drobného nábytku a kvetov, pričom dôvodom prípadu hodného 
osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenájmom nebytových priestorov č. 253a a č. 253b 
Anna Lazarčíková HOLLAZ, ako súčasný nájomca nebytového priestoru č. 802 v budove 
Obchodného centra, uvoľní tento nebytový priestor za účelom jeho využívania 
organizáciou Kreatívne centrum Nitra.  
 

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: 
materiál prerokuje na zasadnutí dňa 12.01.2022, stanovisko bude predložené na zasadnutí 
Mestskej rady v Nitre.  

 
Zámer prenájmu nebytového priestoru č. 253a o výmere 25,36 m2 a nebytového 

priestoru č. 253b o výmere 34,39 m2 na Mestskej tržnici v Nitre ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov pre Annu Lazarčíkovú HOLLAZ, Kopanická 4, 949 07 Nitra, IČO: 



40 686 833 na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou bol schválený primátorom 
Mesta Nitra dňa 11.01.2022. 

 
Mestská rada v Nitre: materiál prerokuje na zasadnutí dňa 18.01.2022, stanovisko 

bude predložené na zasadnutí Mestské zastupiteľstva v Nitre. 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenájmom 

nebytových priestorov č. 253a a č. 253b Anna Lazarčíková HOLLAZ, ako súčasný nájomca 
nebytového priestoru č. 802 v budove Obchodného centra, uvoľní tento nebytový priestor za 
účelom jeho využívania organizáciou Kreatívne centrum Nitra.  

 
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. 




