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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 
(pozemok „C“KN parc. č. 3437/4 v k.ú. Nitra vo dvore na Spojovacej a Hodžovej ul.)
schvaľuje
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra, „C“KN parc. č. 3437/4 – zast. plochy 
a nádvoria o výmere 43 m2, zapísaného na LV č. 3681 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 
mesiace pre obyvateľov bytových domov ulíc Spojovacia č. 2,4,6 a Hodžova č. 20,22,24 
s podmienkou starostlivosti o uvedenú parcelu.
Predmetný pozemok spolu s časťou pozemku „C“KN parc. č. 3437/1 užívajú obyvatelia
priľahlých bytových domov na oddych a parkovanie. Časť „C“KN parc. č. 3437/1 je predmetom 
nájomnej zmluvy č.j. 78/2011/OM zo dňa 9.2.2011 obyvateľov byt domov Spojovacia 2,4,6, 
a Hodžova 20,22,24. Nájomcovia sa o dvor starajú, na vlastné náklady vybudovali oplotenie 
a novú bránu. Prenájom pozemku parc. č. 3437/1 bude dohodnutý dodatkom k nájomnej zmluve 
č.j. 78/2011/OM.
ukladá
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie dodatku nájomnej zmluvy č.j. 78/2011/OM podľa schvaľovacej časti 
uznesenia

T: 31.01.2015
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra
(pozemok „C“KN parc. č. 3437/4 v k.ú. Nitra vo dvore na Spojovacej a Hodžovej ul.)

V súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v platnom znení, VZN č. 
21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra v platnom znení a so súhlasom primátora 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry.

Odbor majetku eviduje žiadosť obyvateľov bytových domov na ulici Spojovacia 2,4,6, 
a Hodžova 20,22,24 zo dňa 23.6.2014 a žiadosť p. Vindišovej, bytom Spojovacia 2, Nitra 
(zastupuje obyvateľov bytov na Spojovacej ul. 2 a 4 ) zo dňa 28.8.2014 o odkúpenie prípadne 
prenájom predmetného pozemku. 
Predmetný pozemok je súčasťou dvora, ktorý využívajú obyvatelia byt. domov Spojovacia 2,4,6, 
a Hodžova 20,22,24 v zmysle nájomnej zmluvy č.j. 78/2011/OM zo dňa 9.2.2011. Predmetom 
nájomnej zmluvy je prenájom časti parc. č. 3437/1 o výmere 1280 m2 na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace za nájomné 1,-€/rok, s tým, že je zabezpečený prístup pre 
vlastníkov susedných nehnuteľností „C“KN parc. č. 3446/1, parc. č. 3446/2 zapísaných na LV č. 
4167 - V. Horáková a vlastníkov nehnuteľností „C“KN parc. č. 3437/3, parc. č. 3444 a parc. č. 
3445 zapísaných na LV č. 74 -manž. Kačíroví.

Nájomcovia sa o dvor starajú, na vlastné náklady vybudovali oplotenie a novú bránu. 
Okrem manželov Kačírových a Horákových a ich príbuzných využíva dvor na parkovanie 
služobných áut aj firma, ktorá je u p. Kačíra v prenájme. Obyvatelia domov sú nespokojní so 
správaním p. Kačíra a niekoľkokrát už došlo ku konfliktom. Z uvedeného dôvodu žiadajú 
obyvatelia byt. domov aby Mesto Nitra odpredalo predmetný pozemok p. Vindišovej, čo svojimi 
podpismi potvrdilo 26 vlastníkov bytov z celkového počtu 30. Helena Vindišová zastupuje 
obyvateľov bytov na Spojovacej 2 a 4 a p. Vrbovský zastupuje obyvateľov bytov na Hodžovej 
20,22,24 a Spojovacej 6.
Stanovisko MsÚ Nitra: nesúhlasí s odpredajom predmetného pozemku, ktorý tvorí len časť 
dvora, nakoľko sa jedná o plochy vnútrobloku bytových domov, ktoré využívajú obyvatelia 
bytových domov. Odporúča prenájom predmetného pozemku pre obyvateľov bytových domov 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa s tým, že prenájom pozemku bude dohodnutý 
dodatkom k nájomnej zmluve č.j. 78/2011/OM. Odporúča aby boli manželia Kačíroví 
upozornení, že v prípade ak opakovane vznikne konfliktná situácia v súvislosti so spoločným 
užívaním dvora, tak im bude zamedzený prístup na dvor.
VMČ 2 - Staré mesto: žiadosť prerokoval na zasadnutí dňa 30.6.2014 - nesúhlasí s odpredajom 
parc. č. 3437/4 manželom Kačírovým a odporúča prenájom prípadne odpredaj občanom 
Spojovacej a Hodžovej. Žiadosť opätovne prerokoval na zasadnutí dňa 29.9.2014 a súhlasí 
s odpredajom pozemku parc. č. 3437/4 vlastníkom bytov v zastúpení p. H. Vindišovej.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí 
konanom dňa 18.9.2014 odporučila uznesením č. 145/2014 schváliť prenájom pozemku pre 
obyvateľov byt. domov na ulici Spojovacia 2,4,6, a Hodžova 20,22,24.
Mestská rada v Nitre: na rokovanie dňa 4.11.2014 bol predložený návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v dvoch alternatívach a to:
I. alternatíva
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra, „C“KN parc. č. 3437/4 – zast. plochy 
a nádvoria o výmere 43 m2, zapísaného na LV č. 3681 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 
mesiace pre obyvateľov bytových domov ulíc Spojovacia č. 2,4,6 a Hodžova č. 20,22,24 
s podmienkou starostlivosti o uvedenú parcelu.
Predmetný pozemok spolu s časťou pozemku „C“KN parc. č. 3437/1 užívajú obyvatelia
priľahlých bytových domov na oddych a parkovanie. Časť „C“KN parc. č. 3437/1 je predmetom 
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nájomnej zmluvy č.j. 78/2011/OM zo dňa 9.2.2011 obyvateľov byt domov Spojovacia 2,4,6, 
a Hodžova 20,22,24. Nájomcovia sa o dvor starajú, na vlastné náklady vybudovali oplotenie 
a novú bránu. Prenájom pozemku parc. č. 3437/1 bude dohodnutý dodatkom k nájomnej zmluve 
č.j. 78/2011/OM.
II. alternatíva
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra, „C“KN parc. č. 3437/4 – zast. 
plochy a nádvoria o výmere 43 m2, zapísaného na LV č. 3681 pre Helenu Vindišovú, bytom 
Spojovacia 2, Nitra.

Mestská rada odporučila schváliť prenájom predmetného pozemku pre obyvateľov bytových 
domov, tak ako je uvedené v I. alternatíve.

Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“KN parc. č. 3437/4 
v k.ú. Nitra vo dvore na Spojovacej a Hodžovej ul.), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
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