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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 v kat. území Mlynárce  
(prenájom pozemkov pre spol. G-TEKT Slovakia, s.r.o., pre účely stavby „G-TES 
PROJEKT“) 
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 častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra spolu o výmere cca 1381 m2 (výmera 
bude spresnená podľa projektovej dok.) v kat. území Mlynárce, LV č. 7194 (ul. Na 
pasienkoch), a to: 
„C“KN parc. č. 1053/37 – ostatná plocha o výmere 2958 m2  - záber spolu 315 m2 

„C“KN parc. č. 1053/38 - ostatná plocha o výmere 994 m2 - záber spolu 164 m2 

„C“KN parc. č. 1053/42 – ostatná plocha o výmere 10602 m2 -  záber spolu 902 m2 

pre spoločnosť G-TEKT Slovakia, s.r.o., Na Pasienkoch 9, 949 01 Nitra, IČO:51 087 618 
(ďalej ako „stavebník“), na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia k stavebným objektom: 
SO 101 Komunikácie a spevnené plochy - 2. fáza výstavby, druhý vjazd  a prekládky  

autobusových zastávok 
SO 301 Dažďová kanalizácia - 2. fáza výstavby  
SO 401 Vonkajšie osvetlenie - 2. fáza výstavby 
SO 403 Prekládka verejného osvetlenia fáza 1.5 - 2. fáza výstavby  
v rámci stavby „G-TES PROJEKT“ (ďalej ako „plánovaná stavba“), max. však na 2 roky, 
odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia k stavebným objektov v rámci Plánovanej stavby, podľa toho čo nastane skôr, za 
účelom výstavby stavebných objektov v rámci Plánovanej stavby, 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, za nájomné vo výške ............€/m2/rok. 
Nájomná zmluva bude obsahovať záväzok pre Stavebníka (nájomca), že prevedie tieto SO do 
vlastníctva Mesta Nitra za 1,-€ (každý SO samostatne) za podmienky, že budú vybudované 
podľa podmienok určených jednotlivými správcami. 
Stavebník je vlastníkom pozemkov v kat. úz. Dražovce „C“KN parc. č. 814/12,13,182,265-
272, č. 1065/17, č. 1067/8,13, č. 1254/7, č. 1255/7, č. 1255/11 a č. 1258/3, LV č. 4354 a v k.ú. 
Mlynárce „C“KN parc. č.1053/93, LV č. 8343 a stavieb na nich ležiacich vybudovaných 
v rámci stavby „G-TES PROJEKT“ v zmysle Územného rozhodnutia č. SP 3837/2018-014-
Ing.Já zo dňa 23.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2018. 
 
Dôvodom prenájmu častí predmetných pozemkov spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa je skutočnosť, že Stavebník na nich vybuduje stavebné objekty ako 2. fázu stavby „G-
TES PROJEKT“ v súlade s územným plánom mesta Nitra, čím bude zároveň zabezpečená 
plynulá doprava na ul. Na pasienkoch. 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť vyhotovenie nájomnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
          T: 31.05.2023 
          K: MR 
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Mlynárce  
(prenájom pozemkov pre spol. G-TEKT Slovakia, s.r.o.,  

pre účely stavby „G-TES PROJEKT“) 
 
     V súlade so Zákonom 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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území 
Mlynárce. 
 

Mesto Nitra, odbor majetku MsÚ Nitra eviduje žiadosť spoločnosti PROMT, s.r.o., 
Robotnícka 1A, 036 01 Martin, IČO: 36 401 391, ktorá zastupuje spoločnosť G-TEKT 
Slovakia, s.r.o., Na Pasienkoch 9, 949 01 Nitra, IČO:51 087 618 (ďalej ako „stavebník“) zo 
dňa 2.12.2022, o výpožičku častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra spolu o výmere 
1381 m2 v kat. území Mlynárce, LV č. 7194, a to: 
„C“KN parc. č. 1053/37 – ostatná plocha o výmere 2958 m2  - záber spolu 315 m2 

„C“KN parc. č. 1053/38 - ostatná plocha o výmere 994 m2 - záber spolu 164 m2 

„C“KN parc. č. 1053/42 – ostatná plocha o výmere 10602 m2 -  záber spolu 902 m2 

pre účely vydania stavebného povolenia k stavebným objektom v rámci stavby „G-TES 
PROJEKT“ (ďalej ako „plánovaná stavba“), a to: 
SO 101 Komunikácie a spevnené plochy - 2. fáza výstavby, druhý vjazd  a prekládky  

autobusových zastávok 
SO 301 Dažďová kanalizácia - 2. fáza výstavby  
SO 401 Vonkajšie osvetlenie - 2. fáza výstavby 
SO 403 Prekládka verejného osvetlenia fáza 1.5 - 2. fáza výstavby  
a prenájom predmetných častí pozemkov počas výstavby plánovanej stavby (po 
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia). 

K uvedenej stavbe bolo dňa 23.04.2018 vydané Územné rozhodnutie č. SP 3837/2018-
014-Ing.Já zo dňa 23.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2018. 

Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra vydal k stavebnému objektu SO 101 v rámci 
 uvedenej stavby Záväzné stanovisko k pripojeniu účelových komunikácií na miestnu 
komunikácie Na pasienkoch - list č. ÚHA č. 20477/1/2017 zo dňa 11.04.2018 - v prílohe.  

Hlavná stavba – administratívna budova a s ňou spojené stavebné objekty, vrátane 
jedného pripojovacieho vjazdu už boli vybudované a skolaudované, okrem vyššie uvedených 
SO. 

V súvislosti s vybudovaním druhého pripojovacieho vjazdu do areálu G-TES, 
z celkového počtu dvoch územne povolených vjazdov, bude riešená aj vyvolaná investícia 
posunu autobusových zastávok MHD na obidvoch stranách cesty, preložky existujúcich častí 
chodníkov pre peších (SO 101 2. fáza výstavby), presun lámp verejného osvetlenia (SO 401 
a SO 403), zrušenie jedného cestného dažďového vpustu a  zdvihnutie poklopu šachty 
dažďovej kanalizácie (SO 301), ktoré sa nachádzali v mieste zálivu zrušenej autobusovej 
zastávky, ktorá bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
stavby. 

Žiadateľ ústne doplnil, že po kolaudácii prevedie Mestu Nitra novovybudované 
rozšírenie vozovky ul. Na Pasienkoch, preložené verejné osvetlenie a upravenú dažďovú 
kanalizáciu do vlastníctva Mesta Nitra za 1,-€ (každý SO samostatne). 
 
VMČ 5 - Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce: žiadosť prerokoval dňa 12.01.2023 – 
odporúča výpožičku a prenájom predmetných pozemkov pre spol G-TEKT Slovakia, s.r.o. 
 
Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiadosť 
prerokovala na zasadnutí konanom dňa 12.12.2022 a uznesením č. 211/2022 odporúča:  
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1. primátorovi mesta Nitra schváliť výpožičku časti pozemkov spolu o výmere 1381 m2 z 
pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1053/37, 1053/38 a 1053/42 na LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce 
vo vlastníctve Mesta Nitra pre spoločnosť G-TEKT Slovakia, s.r.o., Na Pasienkoch 9, 949 01 
Nitra, IČO: 51 087 618 na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke 
do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy na prenájom časti 
predmetných pozemkov, max. však na 2 roky, za účelom vydania stavebného povolenia k 
plánovanej stavbe za podmienky odovzdania každého stavebného objektu do majetku mesta za 
kúpnu cenu 1,- €,  
2. Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom 
časti pozemkov spolu o výmere 1381 m2 z pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1053/37, 1053/38 a 
1053/42 na LV č. 7194 v k. ú. Mlynárce vo vlastníctve Mesta Nitra pre spoločnosť G-TEKT 
Slovakia, s.r.o., Na Pasienkoch 9, 949 01 Nitra, IČO: 51 087 618 na dobu určitú odo dňa 
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy (t. j. odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia) 
do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, max. však na 2 roky za 
nájomné vo výške 6,19 €/m2 /rok. 
 
Odbor majetku: stotožňuje sa s vyššie uvedeným uznesením č. 211/2022. 
 
 Na základe vyššie uvedeného p. primátor svojím podpisom zo dňa 16.01.2023 súhlasil 
s výpožičkou predmetných častí pozemkov pre Stavebníka v zmysle § 5 ods. 4. písm. i) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení dodatkov 1-10, na dobu určitú odo 
dňa účinnosti zmluvy o výpožičke do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy k predmetným pozemkom, max však na 2 roky odo dňa účinnosti zmluvy 
o výpožičke, za účelom vydania stavebného povolenia, so záväzkom, že Stavebník prevedie 
tieto SO do vlastníctva Mesta Nitra za 1,-€ (každý SO samostatne) za podmienky, že budú 
vybudované podľa podmienok určených jednotlivými správcami, 
a zámerom prenájmu častí predmetných pozemkov spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, na dobu určitú odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia k stavebným objektom v rámci Plánovanej stavby, max. však na 2 roky odo dňa 
účinnosti nájomnej zmluvy, alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti Kolaudačného 
rozhodnutia k stavebným objektom v rámci Plánovanej stavby, podľa toho čo nastane skôr, za 
účelom výstavby stavebných objektov v rámci Plánovanej stavby, so záväzkom, že stavebník 
(nájomca) prevedie tieto SO do vlastníctva Mesta Nitra za 1,-€ (každý SO samostatne) za 
podmienky, že budú vybudované podľa podmienok určených jednotlivými správcami. 
Dôvodom prenájmu častí predmetných pozemkov spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa je skutočnosť, že Stavebník v rámci Plánovanej stavby na nich vybuduje stavebné 
objekty v súlade s územným plánom mesta Nitra., čím bude zároveň zabezpečená plynulá 
doprava na ul. Na pasienkoch. 

 
Mestská rada v Nitre: návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
v kat. území Mlynárce prerokuje dňa 30.01.2023 – uznesenie doložíme dodatočne na 
rokovanie MZ. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Mlynárce 
(prenájom pozemkov pre spol. G-TEKT Slovakia, s.r.o., pre účely stavby „G-TES 
PROJEKT“) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  
















