
M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e

                                                                                                   V Nitre, dňa: 13.5.2011

                                                                                                  Číslo materiálu: 141/2011

Mestskému zastupiteľstvu
v  Nitre

K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra
  (Ing. I. Medovič a spol., prenájom parc. č. 1565/1)

Predkladá :                                                                               Návrh na uznesenie : 
Jozef Dvonč                                                                            „na osobitnej strane“
primátor mesta Nitra

Spracovala :
Mária Uhrinová
referent majetkoprávneho
usporiadania

Napísala :
Mária Uhrinová
referent majetkoprávneho
usporiadania

Prizvať: -

                                                                                       ___________________
                                                                                          podpis predkladateľa



2

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 v k.ú. Nitra
(Ing. I. Medovič a spol., prenájom parc. č. 1565/1)

s c h v a ľ u j e
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa
prenájom časti pozemku v k.ú. Nitra o výmere 35 m2 z „C KN“ parc. č. 1565/1, LV č. 5953 vo 
vlastníctve Mesto Nitra - Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná ul.4, 
Nitra na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace pre: Ing. Karola Medoviča st., bytom 
Úzka ul. 10, Nitra, Ing. Karola Medoviča ml., bytom Hornozoborská 21, Nitra a Ing. Ivana 
Medoviča, Černicová 6, Nitra za cenu 3,50€/m2/rok. Predmetný pozemok bude využívaný ako 
prístupový chodník k zadnému vchodu penziónu PRIBINA na Radlinského 13 a 15 a to: s.č. 111 
na parc. č. 1561/1, LV č. 1326 a  s.č. 110 na parc. č. 1560, LV č. 4063, vo vlastníctve nájomcov.
u k l a d á
riaditeľovi Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry
uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.07.2011
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra
(Ing. I. Medovič a spol., prenájom parc. č. 1565/1)

V súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1
a so súhlasom primátora predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
Mesta Nitra.

Odbor majetku eviduje žiadosť Ing. Ivana Medoviča, Černicová 6, Nitra, Ing. Karola 
Medoviča st., bytom Úzka ul. 10, Nitra a Ing. Karola Medoviča ml., bytom Hornozoborská 21, 
Nitra o prenájom časti pozemku o rozmeroch 31,46 m x 1,10 m v k.ú. Nitra evidovanom 
v registri „C“KN parc. č. 1565/1, zapísanom na LV č. 5953 vo vlastníctve Mesto Nitra – Správa 
športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná ul.4, Nitra. Po zaokrúhlení predstavuje
odčlenená plocha výmeru 35 m2. Predmetnú časť pozemku tvorí prístupový chodník k zadnému 
vchodu penziónu PRIBINA na Radlinského 13 a 15 a to: s.č. 111 na parc. č. 1561/1, LV č. 1326 
a  s.č. 110 na parc. č. 1560, LV č. 4063, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. Podľa súčasných 
požiarnych predpisov je prevádzkovateľ penziónu povinný zabezpečiť únikový chodník pre 
prípad požiaru v budove. Žiadatelia uvádzajú, že predmetný prístupový chodník doteraz užívali 
v domnienke, že patrí k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. Pri zameraní skutkového stavu však 
zistili, že pozemok im nepatrí. 
Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry: ako správca poverený vlastníkom –
mestom Nitra, súhlasí s prenájmom predmetnej časti pozemku parc. č. 1565/1, LV č. 5953 
o výmere cca 35 m2. (pozemok v súčasnosti v oplotení žiadateľov) pre účely prístupového 
chodníka k zadnému vchodu penziónu Pribina za dodržania nasledovných podmienok: 

1. žiadateľ zabezpečí vybudovanie nepriehľadného plota vo výške 2 m (aby nedochádzalo 
k vyrušovaniu návštevníkov oddychovej zóny Mestského kúpeľa)

2. žiadateľ vysadí zo strany pozemku SŠaRZ pozdĺž oplotenia dreviny ako vizuálnu 
a protihlukovú izoláciu

Odbor majetku: odporúča prenájom časti pozemku o výmere 35 m2 z parc. č. 1565/1, LV č. 
5953, pre účely užívania prístupového chodníka k stavbe vo vlastníctve nájomcu na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za nájomné vo výške 3,50€/m2/rok, určené podľa § 11 
ods. 1 písm. d) VZN č. 21/2009. 

Vzhľadom k naliehavej potrebe žiadateľa, o čo najskoršie uzatvorenie nájomnej 
zmluvy, predkladáme tento materiál bez odporúčania Mestskej rady v Nitre a navrhujeme 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre aby bol nájom posudzovaný ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 
9a ods. 9 písm. c), o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je 
uvedený v návrhu na uznesenie.




