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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 nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  
( k.ú. Horné Krškany, parc. č. 583, 584/1, k.ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8, k.ú. Dolné 
Krškany parc. č. 1539/56) 
 
A 
nehnuteľnosť č. 1 - pozemok v k.ú. Horné Krškany parc. č. 583 
I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať pozemok “C“KN parc. č. 583 – záhrada o výmere 514 m2 v k.ú. Horné Krškany, 
zapísaný na LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry  
formou priameho predaja za cenu podľa znaleckého posudku maximálne do výšky 40 000 €, 
v opačnom prípade, ak hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom bude vyššia, 
formou OVS 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
          T: 30.06.2011 
          K: MR  
 
alebo 
 
II. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať pozemok „C“KN parc. č. 583 – záhrada o výmere 514 m2 v k.ú. Horné Krškany, 
zapísaný na LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry 
 
B 
nehnuteľnosť č. 2 pozemok v k.ú. Horné Krškany parc. č. 584/1 
I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
zámer prenajať pozemok v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 584/1 - ostatná plocha o výmere     
418 m2, zapísaný na LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry  
formou priameho prenájmu  
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
          T: 30.06.2011 
          K: MR 
 
alebo 
 
II. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e  
zámer prenajať pozemok „C“KN parc. č. 584/1 - ostatná plocha o výmere 418 m2, v k.ú. Horné 
Krškany zapísaný na LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry 
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C 
nehnuteľnosť č. 3 – pozemky v k.ú. Kynek parc. č. 271/19, parc. č. 271/20 a parc. č. 7/8 
I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e 
zámer prenajať pozemky registra „C“KN“ v k.ú. Kynek parc. č. 271/19 – ostatná plocha o výmere 
874 m2, parc. č. 271/20 – zastavané plochy o výmere 121 m2 a parc. č. 7/8 – záhrada o výmere 
3624 m2, zapísaných na LV č. 7193 vo vlastníctve Mesta Nitry  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť Jazdecké centrum SKÝCOV, s.r.o., so sídlom 
Breziny, 439, Skýcov za účelom využitia ako výbeh pre svoje kone ustajnené v koniarni, ktorú má 
prenajatú od vlastníka - spol. GW Invest, s.r.o.,. 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
          T: 30.06.2011 
          K: MR 
 
alebo 
 
II. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e  
zámer prenajať pozemky registra „C“KN“ v k.ú. Kynek parc. č. 271/19 – ostatná plocha o výmere 
874 m2, parc. č. 271/20 – zastavané plochy o výmere 121 m2 a parc. č. 7/8 – záhrada o výmere 
3624 m2, zapísané na LV č. 7193 vo vlastníctve Mesta Nitry  
 
D 
nehnuteľnosť č. 4 (snímka č. 3) – novovytvorený pozemok v k.ú. Dolné Krškany parc. č. 
1539/56 
I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e 
zámer prenajať novovytvorený pozemok v k.ú. Dolné Krškany „C“KN parc. č. 1539/56 – 
zastavaná plocha o výmere 43 m2, odčlenený podľa GP č. 85/2010 z „E“KN parc. č. 492 a parc. č. 
493/4 obe zapísané na LV č. 1818 vo vlastníctve Mesta Nitry  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. Bytčická č. 12, 011 45 
Žilina, IČO: 36 401 137. Na predmetnom pozemku je postavená železničná vlečka vo vlastníctve 
a nepretržitom užívaní tejto spoločnosti. 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
          T: 30.06.2011 
          K: MR 
 
alebo 
 
II. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e  
zámer prenajať novovytvorený pozemok v k.ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56 – zastavaná plocha 
o výmere 43 m2, odčlenený podľa GP č. 85/2010 z „E“KN parc. č. 492 a parc. č. 493/4 obe 
zapísané na LV č. 1818 vo vlastníctve Mesta Nitry  
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra 
( k.ú. Horné Krškany, parc. č. 583 a 584/1, k.ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8,  

k.ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56) 
 
 

V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra predkladáme 
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra. 
 
A - nehnuteľnosť č. 1 (snímka č. 1): parc. č. 583 – záhrada o výmere 514 m2 v k.ú. Horné 
Krškany 
Predmetný pozemok sa nachádza na Novozámockej ul. oproti Zlievarenskej ul.. Podľa 
Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ 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 
predmetný pozemok nachádza v lokalite funkčne určenej pre vybavenosť, doplnkovo 
priemyselnú výrobu. Odd. majetku eviduje dve žiadosti na odkúpenie parc. č. 583. Žiadatelia 
uvádzajú, že predmetné pozemky sú zanedbané a nachádzajú sa na nich zdemolované 
unimobunky a iný odpad.  
Stanovisko MsÚ v Nitre: odporúča odpredaj 
 
B - nehnuteľnosť č. 2 (snímka č. 1): parc. č. 584/1– ostatné plochy o výmere 418 m2 v k.ú. 
Horné Krškany 
Predmetný pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti č. 2 na Novozámockej ul. oproti 
Zlievarenskej ul.. Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ 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 predmetné pozemky nachádzajú v lokalite funkčne určenej 
pre vybavenosť, doplnkovo priemyselnú výrobu. Odd. majetku eviduje jednu žiadosť na 
odkúpenie 584/1. Žiadateľ uvádza, že predmetný pozemok spolu s vedľajšou parc. č. 584/1 je 
zanedbaný a nachádzajú sa na ňom zdemolované unimobunky a iný odpad.  
Stanovisko MsÚ v Nitre: Podľa výkresu technickej vybavenosti ÚPN mesta Nitry je predmetná 
parcela dotknutá existujúcim kanalizačným zberačom. V podkladoch, ktoré nám poskytla 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ide o zberač dažďovej povrchovej vody, ktorého trasa 
vedie cez parc. č. 584/1. Vzhľadom k uvedenému prenájom predmetného pozemku, 
s podmienkou, že pre účely údržby a opráv potrubia musí byť kedykoľvek prístupný. 
 
C – nehnuteľnosť č. 3 (snímka č. 2): pozemky v k.ú. Kynek parc. č. 271/19 – ostatná plocha 
o výmere 874 m2, parc. č. 271/20 – zastavané plochy o výmere 121 m2 a parc. č. 7/8 – 
záhrada o výmere 3624 m2, zapísané na LV č. 7193 vo vlastníctve Mesta Nitry 
Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ sa predmetné pozemky nachádzajú v lokalite funkčne 
určenej pre urbánnu ekostabilizujúcu funkciu – vzrastlá zeleň s rekreačným charakterom. 
Pozemky sa nachádzajú vedľa hospodárskej budovy – koniarne na parc. č. 271/3 vo vlastníctve 
spol. GW Invest, s.r.o., Hatalova 12/A, Bratislava. Odd. majetku eviduje jednu žiadosť 
o prenájom pozemkov od spoločnosti Jazdecké centrum SKÝCOV, s.r.o., so sídlom Breziny, 
439, Skýcov za účelom využitia ako výbeh pre kone. Žiadateľ má koniareň v prenájme od 
vlastníka – spol. GW Invest.  
Stanovisko MsÚ v Nitre: Na základe obhliadky, vykonanej v mesiaci august bolo zistené, že 
predmetné pozemky sú nevyužívané, zarastené vysokou burinou. Vzhľadom k uvedenému 
a na odporúčanie Výboru mestskej časti č. 5, odporúčame prenájom predmetných pozemkov 
žiadateľovi ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 
mesiace. 
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D – nehnuteľnosť č. 4 (snímka č. 3) novovytvorený pozemok v k.ú. Dolné Krškany parc. 
č. 1539/56 
Predmetný novovytvorený pozemok v k.ú. Dolné Krškany „C“KN parc. č. 1539/56 – zastavaná 
plocha o výmere 43 m2, odčlenený podľa GP č. 85/2010 z „E“KN parc. č. 492 a parc. č. 493/4 
obe zapísané na LV č. 1818 vo vlastníctve Mesta Nitry, patrí k pozemkom na ktorých je 
postavená železničná vlečka vo vlastníctve a nepretržitom užívaní spoločnosti FERONA 
Slovakia, a.s..  
Podľa Územného plánu mesta Nitry (ÚPN) sa tieto pozemky nachádzajú v lokalite funkčne 
určenej pre vybavenosť a doplnkovo bývanie, väčšia časť sa nachádza v lokalite funkčne 
určenej pre výrobu priemyselnú.  
Stanovisko MsÚ v Nitre: Oddelenie majetku riešilo žiadosť spol. FERONA o odkúpenie 
pozemkov pod železničnou vlečkou. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí dňa 
18.11.2010 schválilo uznesením č. 337/2010/MZ odpredaj požadovaných pozemkov okrem 
časti pozemkov pod telesom miestnej komunikácie Na Priehon a to parc. č. 1539/56. Útvar 
hlavného architekta v prípade funkčnosti a užívania železničnej vlečky odporúča odpredaj 
predmetných nehnuteľností pod železničnou vlečkou, okrem časti pozemkov pod telesom 
miestnej komunikácie Na Priehon. V zmysle uvedeného odporúčame prenajať parc. č. 
1539/56 spol. FERONA Slovakia ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra tak, ako je uvedený 
v návrhu na uznesenie 
 


