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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  
( k.ú. Mlynárce, parc. č. 686/72) 
 
I.alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať pozemok registra “C“KN parc. č. 686/72 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 921m2 v k.ú. Mlynárce, zapísaný na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry  
v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa v príslušných častiach vlastníkom susedných 
nehnuteľností minimálne za cenu podľa znaleckého posudku 
 
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 a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva materiál na odpredaj 
podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
          T: 30.06.2011 
          K: MR  
 
alebo 
 
II. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e  
zámer odpredať pozemok registra “C“KN parc. č. 686/72 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 921m2 v k.ú. Mlynárce, zapísaný na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 



Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra 
( k.ú. Mlynárce, parc. č. 686/72) 

 
 

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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra. 

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, oddelenie majetku obdržalo opätovnú žiadosť 
Ľudmily Rybánskej, Kollárova 2, Nitra zo dňa 15.7.2010 o odkúpenie  parcely č.686/72 v kat. 
území Mlynárce. Menovaná je vlastníčka susediacej parcely č. 687/7. Pretože  parcela č. 
686/72 je zarastená burinou, ktorá znečisťuje aj jej vlastníctvo, rozhodla sa susediaci 
pozemok, resp. časť pozemku p.č. 686/72 odkúpiť.  K žiadosti priložila i stanovisko 
vlastníkov susediacich pozemkov, ktorí rovnako prejavili záujem o odkúpenie príslušných 
častí pozemku. V minulosti ich žiadosť už bola riešená, avšak  MZ odpredaj neschválilo. 
Parcela č. 686/72 – zastavané plochy o výmere 921m2 je zapísaná vo vlastníctve Mesta Nitry 
na LV č. 7194. Pozemok je prístupný iba z pozemkov susediacich vlastníkov. 
Msú v Nitre, Útvar hlavného architekta, referát urbanizmu a architektúry dal k opätovnej 
žiadosti nasledovné stanovisko: Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného MZ 
v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 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 bývanie 
a doplnkovo vybavenosť. Z hľadiska priestorového usporiadania je pozemok súčasťou 
lokality na ktorej územný plán stanovuje zástavbu uličnú kompaktnú od 1 NP do 6 NP. 
ÚHA na základe predloženej prílohy – Prejaveného záujmu vlastníkov susedných pozemkov 
s parcelou č.686/72 v k.ú. Mlynárce o odkúpenie príslušnej časti, nemá námietky 
s odpredajom. Pričlenením časti pozemku k jestvujúcim záhradám môže vzniknúť územie 
vhodné na zástavbu v zmysle ÚPN mesta Nitry.  
Výbor mestskej časti č.5 Nitra-Kynek, Diely, Mlynárce a Párovské Háje odporúča odpredať 
p.Rybánskej iba príslušnú časť parcely č. 686/72, susediacej s parcelou č. 687/7, ktorej 
vlastníčkou je p. Ľudmila Rybánska, aj na základe záujmu o odkúpenie príslušnej časti 
parc.č.686/72 od ďalších vlastníkov susediacich pozemkov s parcelou č. 686/72 vo vlastníctve 
Mesta Nitry. 
Stanovisko MsÚ v Nitre: Parcela je neprístupná, hranice tvoria pozemky súkromných 
vlastníkov.Odporúčame odpredaj nehnuteľnosti. 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitra tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 



 
 


