
M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
 
                                                                                                 V Nitre, dňa:  09.02.2011 

                                                                                                 Číslo materiálu: 39/2011 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre 
 
 
K bodu:  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

   (A. parc. č. 7162/2, B. parc. č. 2129, C. stavba trafostanice s. č. 1911 na parc. č. 
484/2, D. nebytový priestor v bytovom dome s. č.1353 na parc. č. 1333/1 a 1333/2 
a E. nebytové priestory v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 k. ú. Nitra) 

 
 
 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitra 
 
 
 
 
 
Spracovala : 
Zuzana Lacušková                
referent nakladania                                           
s majetkom                                                       
 
 
 
 
 
Napísala : 
Zuzana Lacušková   
referent nakladania                                
s majetkom  
 
 
 
 
Prizvať: - 
 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 
 



 2 

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 
(A. parc. č. 7162/2, B. parc. č. 2129, C. stavba trafostanice s. č. 1911 na parc. č. 484/2, D. 
nebytový priestor v bytovom dome s. č.1353 na parc. č. 1333/1 a 1333/2 a E. nebytové 
priestory v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 k. ú. Nitra) 
 
A 
nehnuteľnosť č. 1 - pozemok parc. č. 7162/2 v k. ú. Nitra 
I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať pozemok “C“KN parc. č. 7162/2 – ostatné plochy o výmere 76 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov pre Ing. Petra Petroviča, Škultétyho 3, Nitra, Ing. Františka 
Dolnáka s manželkou, Schurmannova 7, Nitra a Ing. Igora Sklenára s manželkou, Novomeského 1, 
Nitra za účelom vybudovania prístupovej cesty a chodníka ako prístupu k nehnuteľnostiam v ich 
vlastníctve 
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. 7162/2 – ostatné plochy o výmere 76 m2 v k. ú. Nitra 
zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry  
 

B 
nehnuteľnosť č. 2 - časť pozemku parc. č. 2129 v k. ú. Nitra 
I. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať časť pozemku “C“KN parc. č. 2129 – ostatná plocha o výmere 38,17 m2 v k. ú. 
Nitra zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry  
 
alebo 
 
II. alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať časť pozemku „C“KN parc. č. 2129 - ostatná plocha o výmere 38,17 m2, v k. ú. 
Nitra zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
pre Ing. Juraja Opáleného, Štúrova 17/A, Nitra za účelom využívania tohto pozemku ako 
vonkajšej terasy k bytu v jeho vlastníctve 
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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 
 

C 
nehnuteľnosť č. 3 – stavba trafostanice s. č. 1911 na pozemku parc. č. 484/2 
v k. ú. Nitra 
I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e 
zámer odpredať stavbu trafostanice s. č. 1911 na pozemku „C“ KN parc. č. 484/2 v k. ú. Nitra 
zapísanú na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť ZSE distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorá 
vlastní technologické zariadenie v tejto trafostanici a zároveň ju prevádzkuje 
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 stavbu trafostanice s. č. 1911 na pozemku „C“ KN parc. č. 484/2 v k. ú. Nitra 
zapísanú  na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry  
 

D 
nehnuteľnosť č. 4 (snímka č. 4) – nebytový priestor v bytovom dome s. č. 
1353 na pozemkoch „C“ KN parc. č. 1333/1 a 1333/2 na Kupeckej ul. č. 8 
v k. ú. Nitra 
I. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e 
zámer odpredať nebytový priestor v bytovom dome s. č. 1353 na pozemkoch „C“ KN parc. č. 
1333/1 a 1333/2 v k. ú. Nitra zapísanú na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry  
 
alebo 
 
II. alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať nebytový priestor v bytovom dome s. č. 1353 na pozemkoch „C“ KN parc. č. 
1333/1 a 1333/2 v k. ú. Nitra zapísanú na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry  podľa zákona č. 
182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
          T: 30.06.2011 
          K: MR 
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E 
nehnuteľnosť č. 5 (snímka č. 5) – 4 nebytové priestory v bytovom dome s. č. 
1347 na pozemku „C“ KN parc. č. 1349 na Kupeckej ul. č. 7 v k. ú. Nitra 
I. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e 
zámer odpredať nebytové priestory č. 7, 8, 10 a 11 v bytovom dome s. č. 1347 na pozemku „C“ KN 
parc. č. 1349 v k. ú. Nitra zapísané na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry  
 
alebo 
 
II. alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať nebytové priestory č. 7, 8, 10 a 11 v bytovom dome s. č. 1347 na pozemku „C“ KN 
parc. č. 1349 v k. ú. Nitra zapísané na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry   
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
          T: 30.06.2011 
          K: MR 
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra 
(A. parc. č. 7162/2, B. parc. č. 2129, C. stavba trafostanice s. č. 1911 na parc. č. 484/2, 
D. nebytový priestor v bytovom dome s. č. 1353 na parc. č. 1333/1 a 1333/2 a E. nebytové 

priestory v bytovom dome s. č. 1347 na parc. č. 1349 v k. ú. Nitra) 
 

     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 v znení dodatku č. 1 
predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra. 
 
A - nehnuteľnosť č. 1 (snímka č. 1): pozemok parc. č. 7162/2 – ostatné 
plochy o výmere 76 m2 v k. ú. Nitra 
Predmetný pozemok sa nachádza nad areálom hasičskej stanice za parcelami radovej zástavby 
na Inoveckej ulici a susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov. V roku 2008, keď Mesto 
odpredávalo časť pozemku parc. č. 7162 Ing. Horskému a manželke, útvar hlavného 
architekta odporučil, aby sa rokovalo aj s ďalšími vlastníkmi susedných parciel, aby sa 
odpredala celá časť tejto parcely. Odpredaj parcely bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 308/2008/MZ zo dňa 28.08.2008 za cenu 800,- Sk/m2/rok. V tom 
čase pre nedostatočný záujem ostatných vlastníkov susedných parciel, odpredaj neuskutočnil. 
Žiadatelia žiadajú o odkúpenie predmetného pozemku za účelom vybudovania prístupovej 
komunikácie a chodníka k pozemkom v ich vlastníctve. 
Stanovisko MsÚ v Nitre: odporúča odpredaj 
 
B - nehnuteľnosť č. 2 (snímka č. 2): časť parc. č. 2129 – ostatná plocha 
o výmere 38,17 m2 v k. ú. Nitra 
Predmetný pozemok sa nachádza vedľa bytového domu Štúrova 17. Žiadateľ je majiteľom 
bytu č. 13 v bytovom dome Štúrova 17 a má záujem o využívanie uvedeného pozemku ako 
vonkajšej terasy k svojmu bytu, a to v dĺžke bytu s prístupom na terasu cez francúzske okno 
z izby bytu a ľahkým kovovým schodiskom. Vstup na pozemok je v súčasnosti cez pivničné 
priestory bytového domu. K svojej žiadosti doložil doporučenie Rady Spoločenstva 
vlastníkov bytov ŠTÚROVAN Štúrova 17/A,B,C a 21/A,B, Štúrova 21, 949 01 Nitra 
s užívaním, prípadne odkúpením časti priľahlého pozemku parc. č. 2129. Rada doporučila, 
aby sa táto požiadavka predložila na schválenie Zhromaždeniu vlastníkov bytov, ktorému 
doporučí požiadavku schváliť.    
Stanovisko MsÚ v Nitre: Útvar hlavného architekta nesúhlasí s odpredajom časti parcely, 
nakoľko sa týmto triešti jestvujúca parcela č. 2129 k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitry, 
a zároveň nepodporuje taký zásah do fasády bytového domu (vybudovanie francúzskeho okna), 
ktorý nerešpektuje a narúša architektonický výraz objektu, zvlášť, ak na predmetný pozemok je 
možný prístup jestvujúcim vchodom. Ak však obyvatelia bytového domu, v zastúpení 
Spoločenstva vlastníkov bytov – Štúrovan, prejavia záujem o úpravu pozemku s cieľom 
skvalitnenia napr. rekreačného zázemia bytového domu formou kľudových oddychových aktivít 
pre obyvateľov, voči takejto aktivite ÚHA nemá námietku. Podobný zámer nie je závislý od 
zmeny majetkovo-právnych vzťahov na pozemku.    
VMČ č. 2 – Staré mesto: nesúhlasí s odpredajom, vzhľadom na skutočnosť, že nie je vyjadrenie 
ostatných obyvateľov a dvor majú občania v prenájme za 1 €. 
 
C – nehnuteľnosť č. 3 (snímka č. 3): stavba trafostanice s. č. 1911 na pozemku 
parc. č. 484/2 v k. ú. Nitra, zapísaná na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry 
ZSE, a.s. je prevádzkovateľom a vlastníkom technologického zariadenia trafostanice TS 
0051-093, ktoré slúži na dodávku elektrickej energie odberateľom v tejto časti lokality mesta 
Nitra. Technologické zariadenie je umiestnené v murovanej trafostanici, ktorá je v havarijnom 
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stave – zatekajúca strecha, ktorú ZSE, a.s. provizórne opravila, kde však kedykoľvek pri daždi 
hrozí porucha na technologickom zariadení trafostanice z dôvodu jeho poškodenia a na to 
nadväzujúce možné výpady v zásobovaní odberateľov elektrickou energiou, a do jej obnovy 
je potrebné vynaložiť finančné prostriedky. 
Vlastníkom pozemku parc. č. 484/2 - zast. plocha a nádvorie o výmere 58 m2 v k. ú. Nitra je 
SPU v Nitre.    
Na predmetnú nehnuteľnosť je vypracovaný Znalecký posudok č. 137/2010 zo dňa 
04.11.2010 vyhotovený súdnym znalcom Ing. Gustávom Hodúlom, podľa ktorého je 
všeobecná hodnota uvedenej nehnuteľnosti zaokrúhlene 16 900 €. 
Stanovisko MsÚ v Nitre: odporúča odpredaj 
VMČ č. 2 – Staré mesto: súhlasí s odpredajom. 
 
D – nehnuteľnosť č. 4 (snímka č. 4) nebytový priestor v bytovom dome s. č. 
1353 na pozemkoch parc. č. 1333/1 a 1333/2 v k. ú. Nitra 
Oddelenie majetku obdržalo žiadosť Sylvie Jankovičovej, Sadová ulica č. 5, 949 01 Nitra 
o odkúpenie nebytového priestoru v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Kupeckej ulici č. 8 
v k. ú. Nitra, s. č. 1353 postavenej na pozemkoch parc. č. 1333/1 a 1333/2, zapísané na LV č. 
3681 o výmere 69,10 m2, v ktorých prevádzkuje na základe Zmluvy o podnájme nebytových 
priestorov č. 10/01/09 zo dňa 09.11.2009 v znení dodatku č. 1 uzatvorenej so Službytom 
Nitra, s.r.o. ako nájomcom, predajňu oblečenia, topánok, bižutérie a módnych doplnkov. 
     Vlastníkom predmetného nebytového priestoru je Mesto Nitra a nájomcom je Službyt 
Nitra, s.r.o. na základe Zmluvy o nájme 25/2003/PM, č. j. 627/2003/OSM zo dňa 28.07.2003 
uzatvorenej s Mestom Nitra. Nebytový priestor tvorí: predajňa, kancelária, sklad a WC.  
     Nakoľko na odpredaj nebytového priestoru sa vzťahuje ustanovenie § 16 ods. 3 zákona č. 
182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
v zmysle ktorého pri prevode nebytového priestoru do vlastníctva majú právo na prednostný 
prevod tohto priestoru: nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome 
v tomto poradí; z toho dôvodu sme oslovili Službyt Nitra, s.r.o., ako nájomcu nebytového 
priestoru, či majú ako osoba s právom prednostného prevodu záujem o odkúpenie uvedeného 
nebytového priestoru. Listom zo dňa 13.12.2010 nám Službyt Nitra, s.r.o. potvrdil svoj 
záujem o odkúpenie tohto nebytového priestoru.   
Stanovisko MsÚ v Nitre: Službyt Nitra, s.r.o. vystupuje ako osoba s právom prednostného 
prevodu. 
VMČ č. 2 – Staré mesto: vzhľadom na záujem správcu budovy Službyt Nitra, s.r.o. 
o odkúpenie priestoru na Kupeckej, VMČ odporúča odpredať uvedený nebytový priestor 
Službytu Nitra, s.r.o. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť: neodporúča odpredať nebytový priestor Sylvii Jankovičovej. 
 
E – nehnuteľnosť č. 5 (snímka č. 5) nebytové priestory v bytovom dome s. č. 
1347 na pozemku parc. č. 1349 v k. ú. Nitra 
Oddelenie majetku obdržalo žiadosť Lucie Maier, Sadová ulica č. 15, 949 01 Nitra 
o odkúpenie nebytových priestorov č. 7 na II. NP /1. poschodie/, č. 8 na II. NP /1. poschodie/, 
č. 10 na III. NP /podkrovie/ a č. 11 na III. NP /podkrovie/ v bytovom dome s.č. 1347 
postavenom na pozemku „C“ KN parcele č. 1349 na Kupeckej ul. č. 7 v k. ú. Nitra, zapísané 
na LV č. 3681. 
Nebytový priestor č. 7 na II. NP pozostáva z bytu bývalého domovníka. Teraz ide o nevyužitý 
priestor , chodby, WC, izby. V projektovej dokumentácii je daný nebytový priestor označený 
ako nevyužitý priestor. Celková výmera podlahovej plochy tohto priestoru je 160,90 m2.  



 7 

Nebytový priestor č. 8 na II. NP pozostáva z chodby, z miestnosti upratovačky, z technickej 
miestnosti, z dvoch výstavných miestností, z hygienického zariadenia, z dvoch skladov 
a dvoch kancelárií. Celková výmera podlahovej plochy tohto priestoru je 212,62 m2. 
Nebytový priestor č. 10 sa nachádza na III. NP /v podkroví/ a pozostáva iba z jedného 
veľkého otvoreného priestoru. Nebytový priestor je prístupný vnútorným kamenným 
schodiskom. Súčasťou nebytového priestoru nie je žiadne vnútorné vybavenie. Tento priestor 
nie je dokončený. Ide prakticky o hrubú stavbu. Celková výmera podlahovej plochy tohto 
priestoru je 176,24 m2 
Nebytový priestor č. 11 sa nachádza na III. NP /v podkroví/ a pozostáva iba z jedného 
veľkého otvoreného priestoru. Nebytový priestor je prístupný vnútorným kamenným 
schodiskom. Súčasťou nebytového priestoru nie je žiadne vnútorné vybavenie. Tento priestor 
nie je dokončený. Ide prakticky o hrubú stavbu. Celková výmera podlahovej plochy tohto 
priestoru je 198,99 m2 
Stanovisko MsÚ v Nitre: predmetná budova je nevyužitá a mesto má záujem o odpredaj 
budovy Kupecká 7 v celosti. 
 
 
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 
 
 
 


