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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PhDr. Buday –
SANDRO - odpredaj pozemku k. ú. Nitra)
I. alternatíva
schvaľuje
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať časť o približnej výmere cca 250 m2 z pozemku parcela registra „C“ KN č. 
7483/1 – ostat. pl. o výmere 9568 m2 zapísané na LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta Nitra, 
katastrálne územie Nitra, pre pána PhDr. Alexandra Budaya – SANDRO, Višňová ul. 18, 
949  01 Nitra, ktorý má zámer výstavbou polyfunkčného objektu na predmetnom pozemku  
architektonicky vhodne dotvoriť kompaktnú zástavbu Bellovej ulici a následne vytvoriť nové 
pracovné možnosti.
ukladá
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

                                                              T: 31.01.2015
                                                   K: MR  

alebo

II. alternatíva
neschvaľuje
zámer odpredať časť o približnej výmere cca 250 m2 z pozemku parcela registra „C“ KN č. 
7483/1 – ostat.pl. o výmere 9568 m2, kat. úz. Nitra,  zapísané na LV č.3681, vo vlastníctve 
Mesta Nitra
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Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PhDr. 
Buday – SANDRO - odpredaj pozemku k. ú. Nitra)

V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta predkladáme návrh na zámere s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta 
Nitry.

Mesto Nitra je vlastníkom nehnuteľnosti parcely registra „C“ KN č. 7483/1 – ostat. pl. 
o výmere 9658 m2, zapísané na LV č. 3681, vo vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Nitra.
Odbor majetku eviduje jednu žiadosť pána PhDr. Alexandra Budaya – SANDRO, Višňová 
ul. 18, 949 01 Nitra ohľadom odkúpenia časti o približnej výmere cca 250 m2 z pozemku 
parcela registra „C“ KN č. 7483/1 – ostat. pl. o výmere 9658 m2, zapísané na LV č. 3681, vo 
vlastníctve Mesta Nitra, kat. úz. Nitra pre p. PhDr. Alexandra Budaya – SANDRO.
Žiadateľ uvádza, že funkčné využitie stavby postavenej na predmetnom pozemku, bude 
navrhnuté v súlade s platným ÚPN mesta Nitry, a to stavba pre obchod a služby, prípadne 
administratíva s doplnkovou funkciou prechodného bývania, zároveň potvrdzuje svoj zámer 
o dotvorenie danej lokality t.j. nárožie Bellovej ul. príťažlivou architektúrou a taktiež 
vytvorenie nových pracovných možností.
Útvar hlavného architekta: Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a podľa 
Zmien a doplnkov územného plánu mesta Nitry č.2 /ÚPN/ schválených Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 921/08-MZ zo dňa 26.06.2008 a Všeobecne záväzného 
nariadenia /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Nitry sa predmetná časť nachádza v lokalite určenej na : bývanie 
a doplnkovú vybavenosť
obytná zástavba – bývanie a doplnkovú vybavenosť (na vymedzených plochách sú plochy 
určené prednostne pre funkcie a zariadenia bývania – táto funkcia je prevládajúca. 
Umiestnenie doplnkových funkcií základnej a vyššej komerčnej a nekomerčnej vybavenosti aj 
v integrácii s objektmi bývania, lokálnych rekreačných zariadení, verejnej zelene a zariadení 
technickej vybavenosti, ktoré podporujú funkciu bývania a negatívne nevplývajú na priestory  
a prostredie bývania. Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie, 
areálové výrobné funkcie a skladové prevádzky a areálové dopravné zariadenia),
V rámci vybavenosti je možné umiestniť iba prevádzky základnej občianskej 
vybavenosti pre potreby obyvateľov obytného súboru Klokočina II.
Odporúčame dobudovať 3 parkovacie miesta podľa priloženej štúdie.
Výbor mestskej časti č. 4 - Klokočina: na svojom zasadnutí dňa 08.09. 2014 uvedenú 
žiadosť prerokoval i za účasti žiadateľa p. Budaya, ktorý prezentoval svoj zámer postaviť na 
predmetnom pozemku polyfunkčný objekt a zodpovedal na otázky členov VMČ. VMČ 
s predajom pozemku hlasovaním (hlasovanie 11 za, 0 proti, 1 sa zdržal) súhlasil 
s nasledovnou podmienkou: polyfunkčný objekt umiestniť a riešiť takým spôsobom, aby 
vytváral nárožie, ktoré by umožňovalo budúcu kompaktnú zástavbu Bellovej ul.
Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: komisia na svojom 
zasadnutí dňa 18.09.2014 žiadosť prerokovala  a odporúča uznesením č. 142/2014 schváliť 
zámer odpredaja v zmysle Zastavovacej a objemovej štúdie  za cenu 60,-€/m2 + DPH.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na 
zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PhDr. Buday – SANDRO –
odpredaj pozemku k.ú. Nitra)
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