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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 Nitry (odpredaj pozemku parc. 
„C“ KN č. 1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168 kat. úz. Nitra ul. 
Ďurková o. č. 13, 15) 
s c h v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov
odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 1282/2 priľahlý k bytovému domu súpisné číslo  1167, 
1168, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 345 m2, zapísaný v liste 
vlastníctva č. 5594 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra v celosti, jednotlivým vlastníkom 
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Ďurková o. č. 13, 15 súp. č. 1167, 1168, z 
toho pre prvovlastníkov za cenu 16,60 EUR/ m2 a pre neprvovlastníkov za cenu 26,56 EUR/
m2 + DPH, v spoluvlastníckych pomeroch zodpovedajúcich ich podielom na spoločných 
častiach a zariadeniach domu:
a) prvovlastníci:
- Mária Letková r. Letková, bytom Výstavná 19, Nitra  
(byt č. 1 Ďurkova o. č. 13 v ½-ine), v podiele 3910/197840-in
- Katarína Vaškovičová r. Blašková, bytom Ďurková 13, Nitra
(byt č. 2 Ďurkova o. č. 13 v celosti), v podiele 5920/98920-in  
- Ing. Ladislav Marenčák, CSc., r. Marenčák a Mgr. Magdaléna Marenčáková r. Janisková, 
obaja bytom Ďurková 13, Nitra (byt č. 4 Ďurkova o. č. 13), v podiele 6935/98920-in  
- Peter Vídenský r. Vídenský a Jarmila Vídenská r. Jedličková, obaja bytom Ďurková 13, 
Nitra (byt č. 10 Ďurkova o. č. 13), v podiele 5856/98920-in  
- Irena Kolečániová r. Očenášová, bytom Ďurková 13, 949 01 Nitra
(byt č. 11 Ďurkova o. č. 13), v podiele 7557/98920-in  
- Terézia Palinkášová r. Nemešová, bytom Ďurková 15, 949 01 Nitra
(byt č. 14 Ďurkova o. č. 15), v podiele 9266/98920-in  
b) neprvovlastníci:
- Veronika Brezinová r. Letková, bytom Vodná 8, 949 01 Nitra
(byt č. 1 Ďurkova o. č. 13 v ½-ine), v podiele 3910/197840-in
- Ing. Zoltán Gyepes r. Gyepes, bytom 951 02 Dolné Obdokovce č. 224                    
(byt č. 3 Ďurkova o. č. 13), v podiele 5552/98920-in

- Klaudia Kocperová r. Hubáčeková, bytom Ďurková 22, 949 01 Nitra
(byt č. 5 Ďurkova o. č. 13), v podiele 5831/98920-in
- Ing. Marek Neuszer r. Neuszer, bytom Južná 1508/7, 060 01 Kežmarok
(byt č. 6 Ďurkova o. č. 13), v podiele 5782/98920-in  
- Mgr. Petra Páneková r. Páneková, bytom Líščie údolie 110/63, 841 04 Bratislava
(byt č. 7 Ďurkova o. č. 13), v podiele 5539/98920-in  
- Ing. Peter Ďurček r. Ďurček, bytom Ďurková 13, 949 01 Nitra
(byt č. 8 Ďurkova o. č. 13), v podiele 6816/98920-in
- Ing. Ladislav Bakay r. Bakay, bytom Na parlagu 466, 991 25 Čebovce
(byt č. 9 Ďurkova o. č. 13 v ½-ine), v podiele 5950/197840-in
  Libuša Chládeková r. Chládeková, bytom Ďurková 13, 949 01 Nitra
(byt č. 9 Ďurkova o. č. 13 v ½-ine), v podiele 5950/197840-in
- Martin Rebej  r. Rebej, bytom Ďurková 13, 949 01 Nitra
(byt č. 12 Ďurkova o. č. 13), v podiele 5901/98920-in  
- Ing. Michal Lazarčík r. Lazarčík, bytom Ďurková 15, 949 01 Nitra
(byt č. 13 Ďurkova o. č. 15 v 1/5-ine), v podiele 9038/494600-in  
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  Kamila Basandová r. Basandová, bytom Svätého Štefana 643/41, 943 01 Štúrovo
(byt č. 13 Ďurkova o. č. 15 v 4/5-inách), v podiele 36152/494600-in  
- Magdaléna Ožvaldová r. Ožvaldová, bytom Ďurková 15, 949 01 Nitra
(byt č. 15 Ďurkova o. č. 15), v podiele 9067/98920-in  
Dôvodom odkúpenia je zosúladenie stavu s ustanovením § 23 ods. 1 zákona 182/1993 Z. z., 
v zmysle ktorého je s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome nerozlučne spojené aj 
spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený 
a k priľahlému pozemku.
Poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti uhradia kupujúci. 
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

                                                                                                                     T: 31.12.2014
           K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku 
parc. „C“ KN č. 1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168 kat. úz. 

Nitra ul. Ďurková o. č. 13, 15)

      V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení dodatku č. 1,2 a 3 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra.

      Mesto Nitra je vlastníkom nehnuteľnosti parcela „C“ KN č. 1282/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 345 m2 zapísaná v LV č. 3681 kat. úz. Nitra.
Mestský úrad v Nitre, odbor majetku obdržal žiadosť SVB OBYT, Ďurkova 13, 949 01 Nitra, 
o prenájom predmetnej nehnuteľnosti (dvora) v kat. úz. Nitra za bytovým domom Ďurkova 
13, 15 (podľa LV č. 5994 vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov).  
V žiadosti žiadatelia uviedli, že dvor chcú mať zabezpečený a využiť ho ako oddychovú zónu 
pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Prevod by sa realizoval v zmysle zákona č. 182/1993 v § 18a ods. 3, ktorý ustanovuje, že 
obec je povinná previesť vlastníctvo zastavaného a priľahlého pozemku nadobudnutého podľa 
osobitného predpisu na vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva 
bytového družstva , ak vlastník bytu požiada o prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku.

U z n e s e n í m č. 305/2014-MZ zo dňa 09. 10. 2014 Mestské zastupiteľstvo v Nitre
prerokovalo Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 
1168,  kat. úz. Nitra ul. Ďurková o. č. 13, 15) a schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zámer odpredať 
pozemok parc. „C“ KN č. 1282/2 priľahlý k bytovému domu súpisné číslo  1167, 1168, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 345 m2, zapísaný v liste vlastníctva č. 5594 
kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra v celosti, jednotlivým vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome Ďurková o. č. 13, 15, súp. č. 1167, 1168, z toho pre 
prvovlastníkov za cenu 16,60 EUR/ m2 a pre neprvovlastníkov za cenu 26,56 EUR/ m2 + 
DPH, v spoluvlastníckych pomeroch zodpovedajúcich ich podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach domu. 
Dôvodom odkúpenia je, že tento pozemok môžu využívať len obyvatelia týchto bytových 
domov a zároveň sa zosúladí skutkový stav s ustanovením § 23 ods. 1 zákona 182/1993 Z. z., 
v zmysle ktorého je s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome nerozlučne spojené aj 
spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený 
a k priľahlému pozemku.
Poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti uhradia kupujúci. 

Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre: sa k žiadosti vyjadril tak, že v zmysle schváleného 
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny mesta Nitry sa predmetné parcely nachádzajú 
v lokalite určenej pre vnútroblokovú zeleň – t. j. plochy zelene viazané na účelové využitie 
priestoru pozemku, ktorých súčasťou sú účelové spevnené plochy, ihriská a prvky malej 
architektúry. Tieto plochy sú určené pre rekreáciu a športové aktivity, ihriská pre deti 
a mládež, ktoré svojou prevádzkou nebudú obmedzovať alebo negatívne ovplyvňovať 
priestory bývania a bude zabezpečený súlad s platnými normami a legislatívnymi predpismi. 
Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre nemá námietky k možnosti prenájmu po predložení 
súhlasu VMČ č. 2 – Staré Mesto.
VMČ č. 2, Nitra – Staré Mesto: k žiadosti SVB OBYT o prenájom dvora na Ďurkovej ulici 
za účelom zabezpečenia a využitia plochy ako oddychovej zóny, vydalo stanovisko zo dňa   
23. 09. 2013, v ktorom súhlasí s takýmto prenájmom.
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Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: svojím 
uznesením č. 204/2013 zo dňa 10. 10. 2013 k žiadosti SVB OBYT, Ďurkova 13, 949 01 Nitra
o prenájom nehnuteľnosti (dvora) parcely „C“ KN č. 1282/2 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 345 m2 zapísanej v LV č. 3681 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitry, odporučila 
rokovať o odpredaji pozemku s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zapísaných v LV č. 
5994 a združených v SVB OBYT, za cenu 16,60 EUR/m2, ak ide o priľahlý pozemok. 
V opačnom prípade za kúpnu cenu 35,- EUR/m2.
V prípade nezáujmu o odkúpenie odporučila prenájom predmetného pozemku na dobu 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 3,64 EUR/m2/rok. 
Odbor majetku MsÚ v Nitre: po vykonaní obhliadky nehnuteľnosti na tvare miesta zistil, že  
dvor je súčasťou uzavretého bloku, ktorý ohraničuje z dvoch strán samotný bytový dom, 
stavba Hotelu Evis a návršie zarastené zeleňou, čím je dvor aj z tejto strany prirodzene 
uzatvorený. Vo vnútri dvora parkujú osobné autá, je na ňom tiež umiestnená kovová 
konštrukcia na sušenie bielizne a prášenie kobercov. Podklad dvora je spevnený. 
Listom zo dňa 23. 10. 2013 odbor majetku oslovil SVB OBYT s ponukou odpredaja 
predmetného pozemku vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zapísaných v LV č. 5994, čo 
by Mesto Nitra realizovalo v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 16,60 EUR/m2 podľa § 15 vyhlášky MF SR č. 
465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva 
osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších 
predpisov ako pre „prvovlastníka“ definovaného podľa § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. a za 
cenu 26,56 EUR/m2 + DPH pre „neprvovlastníkov“. 

Dňa 26. 03. 2014 bola doručené vyjadrenie SVB OBYT k odpredaju pozemku, ktorý majú 
vlastníci bytov a nebytových priestorov Ďurkova 13, 15 Nitra v SVB OBYT záujem odkúpiť 
za navrhovanú cenu, o čom svedčí doložená prezenčná listina, zápisnica a uznesenie zo 
zhromaždenia OBYT dňa 13. 01. 2014.

Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: svojím uznesením č.
23/2014 zo dňa 06. 02. 2014 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúčala schváliť odpredaj
pozemku parc. „C“ KN č. 1282/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2 kat. úz. 
Nitra pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov združených v SVB OBYT, sídlo Ďurková 
13, Nitra, za kúpnu cenu minimálne vo výške 16,60 EUR/m2 pre prvovlastníkov bytov a za 
cenu vo výške 26,56 EUR/m2 ostatným vlastníkom bytov.

Mestská rada v Nitre: na svojom zasadnutí dňa 04. 11. 2014 prerokovala Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 
1282/2 priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168 kat. úz. Nitra ul. Ďurková o. č. 
13, 15) a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj pozemku tak, ako 
bolo uvedené v návrhu na uznesenie, podľa schváleného zámeru.

Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre Návrh na nakladanie
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku parc. „C“ KN č. 1282/2 
priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 1167, 1168 kat. úz. Nitra ul. Ďurková o. č. 13, 15) 
s tým, že uznesenie je doplnené (oproti schválenému v mestskej rade) o konkrétnych 
jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov s nadobúdacími podielmi, t. j. tak, ako 
je to uvedené v návrhu na uznesenie, a to z dôvodu zapísateľnosti do katastra nehnuteľnosti.



6



7



8




