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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2010-MZ zo dňa 
06.05.2010 ( Ing. Juraj Krajmer a spol.)

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2010-MZ zo dňa 06.05.2010
nasledovne:

v schvaľovacej časti vypustiť znenie: 
odrážka č. 5

- „z bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Michaličku r. Michalička  
a Heleny Michaličkovej r. Štefanovičovej, obaja bytom Hydinárska 31/14, Nitra a to 
dielu č. 13 o výmere 256 m2 podľa GP č. 134/2009 odčleneného z pozemku p. č. 
3796/159 zapísaného na LV č. 3107 a pričleneného k novooddelenému pozemku p. č. 
3796/376 do vlastníctva Mesta Nitry,“

odrážka č. 10
- „z výlučného vlastníctva Ing. Juraja Krajmera r. Krajmer, bytom Hydinárska 35/22, 

949 01  Nitra, a to dielu č. 18 o výmere 2 m2 podľa GP č. 134/2009 odčleneného 
z pozemku p.č. 3796/147  a pričleneného k novooddelenému pozemku p. č. 3796/376 
do vlastníctva Mesta Nitry,“

odrážka č. 15
- „z podielového vlastníctva Juraja Šatku r. Šatka, bytom Južná 286/14, Nitra 

v spoluvlastníckom podiele 1/10, Rudolfa Šatku r. Šatka, bytom Misionárska 731/4, 
Nitra v spoluvlastníckom podiele 1/10, Jozefa Michaličku, r. Michalička a Heleny 
Michaličkovej r. Štefanovičovej, obaja bytom Hydinárska 31/14, Nitra 
v spoluvlastníckom podiele 1/10, Róberta Líšku r. Líška a Renáty Líškovej                  
r. Hallovej, obaja bytom Škultétyho 536/48 v spoluvlastníckom podiele 1/10, Petra 
Vaneka r. Vanek, bytom Stromová 96/3 Nitra v spoluvlastníckom podiele 1/5, Edity 
Taligovej rod. Michaličkovej, bytom Hydinárska 31/14 Nitra v spoluvlastníckom 
podiele 1/10, Petra Eliaša r. Eliaš a Ing. Lenky Eliašovej r. Latečkovej, obaja bytom 
Mojmírovce 613 v spoluvlastníckom podiele 1/10, Zuzany Fiantokovej, r. Fiantoková,   
bytom Dlhá 30, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 1/5 a to pozemok p. č. 3796/274 
o výmere 497 m2 – zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 8440               
do vlastníctva mesta Nitry.“

a nahradiť ho znením:
odrážka č. 5

- „z výlučného vlastníctva Heleny Michaličkovej r. Štefanovičovej, bytom Hydinárska 
31/14, Nitra a to dielu č. 13 o výmere 256 m2 podľa GP č. 134/2009 odčleneného 
z pozemku p. č. 3796/159 zapísaného na LV č. 3107 a pričleneného 
k novooddelenému pozemku p. č. 3796/376 do vlastníctva Mesta Nitry,“
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odrážka č. 10
- „z výlučného vlastníctva Ing. Juraja Krajmera r. Krajmer, bytom Hydinárska 35/22, 

949 01  Nitra, a to dielu č. 18 o výmere 2 m2 podľa GP č. 134/2009 odčleneného 
z pozemku p.č. 3796/147 zapísaného na LV č. 8759 a pričleneného k novooddelenému 
pozemku p. č. 3796/376 do vlastníctva Mesta Nitry,“

odrážka č. 15
- „z podielového vlastníctva Juraja Šatku r. Šatka, bytom Južná 286/14, Nitra 

v spoluvlastníckom podiele 1/10, Rudolfa Šatku r. Šatka, bytom Misionárska 731/4, 
Nitra v spoluvlastníckom podiele 1/10, Heleny Michaličkovej r. Štefanovičovej, 
bytom Hydinárska 31/14, Nitra v spoluvlastníckom podiele 1/10, Róberta Líšku r. 
Líška a Renáty Líškovej r. Hallovej, obaja bytom Škultétyho 536/48 
v spoluvlastníckom podiele 1/10, Petra Vaneka r. Vanek, bytom Stromová 96/3 Nitra 
v spoluvlastníckom podiele 1/5, Edity Taligovej rod. Michaličkovej, bytom 
Hydinárska 31/14 Nitra v spoluvlastníckom podiele 1/10, Petra Eliaša r. Eliaš 
a Ing. Lenky Eliašovej r. Latečkovej, obaja bytom Mojmírovce 613 
v spoluvlastníckom podiele 1/10, Zuzany Fiantokovej, r. Fiantoková,   bytom Dlhá 30, 
Nitra, v spoluvlastníckom podiele 1/5 a to pozemok p. č. 3796/274 o výmere 497 m2

– zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 8440 do vlastníctva mesta 
Nitry.“

- v ukladacej časti vypustiť znenie:
„T: 30.10.2010“
a nahradiť ho znením:
„T: 31.12.2011“
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2010-MZ zo dňa 
06.05.2010 ( Ing. Juraj Krajmer a spol.)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 107/2010-MZ zo dňa 06.05.2010 schválilo 
prijatie daru – pozemkov v katastrálnom území Párovské Háje do vlastníctva Mesta Nitra od 
jednotlivých vlastníkov. Predmetné pozemky sú určené podľa Návrhu územného plánu zóny 
na výstavbu cestných komunikácií, na zabezpečenie verejného prístupu na všetky priľahlé 
pozemky a umožňujú tak správcom inžinierskych sietí realizovať verejné uličné rozvody sietí.

odrážka č. 5
- z bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Michaličku r. Michalička  

a Heleny Michaličkovej r. Štefanovičovej, obaja bytom Hydinárska 31/14, Nitra a to 
dielu č. 13 o výmere 256 m2 podľa GP č. 134/2009 odčleneného z pozemku p. č. 
3796/159 zapísaného na LV č. 3107 a pričleneného k novooddelenému pozemku p. č. 
3796/376 do vlastníctva Mesta Nitry,

odrážka č. 10
- z výlučného vlastníctva Ing. Juraja Krajmera r. Krajmer, bytom Hydinárska 35/22, 949 

01  Nitra, a to dielu č. 18 o výmere 2 m2 podľa GP č. 134/2009 odčleneného 
z pozemku p.č. 3796/147 a pričleneného k novooddelenému pozemku p. č. 3796/376 
do vlastníctva Mesta Nitry,

odrážka č. 15
- z podielového vlastníctva Juraja Šatku r. Šatka, bytom Južná 286/14, Nitra 

v spoluvlastníckom podiele 1/10, Rudolfa Šatku r. Šatka, bytom Misionárska 731/4, 
Nitra v spoluvlastníckom podiele 1/10, Jozefa Michaličku, r. Michalička a Heleny 
Michaličkovej r. Štefanovičovej, obaja bytom Hydinárska 31/14, Nitra 
v spoluvlastníckom podiele 1/10, Róberta Líšku r. Líška a Renáty Líškovej                  
r. Hallovej, obaja bytom Škultétyho 536/48 v spoluvlastníckom podiele 1/10, Petra 
Vaneka r. Vanek, bytom Stromová 96/3 Nitra v spoluvlastníckom podiele 1/5, Edity 
Taligovej rod. Michaličkovej, bytom Hydinárska 31/14 Nitra v spoluvlastníckom 
podiele 1/10, Petra Eliaša r. Eliaš a Ing. Lenky Eliašovej r. Latečkovej, obaja bytom 
Mojmírovce 613 v spoluvlastníckom podiele 1/10, Zuzany Fiantokovej, r. Fiantoková,   
bytom Dlhá 30, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 1/5 a to pozemok p. č. 3796/274 
o výmere 497 m2 – zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 8440               
do vlastníctva mesta Nitry.

uložilo
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie darovacích zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 
30. 10. 2010

V zmysle schváleného uznesenia sme vypracovali darovaciu zmluvu. Tesne pred podpisom 
zmluvy nám bolo oznámené, že jeden z darcov p. Jozef Michalička  zomrel, takže k podpisu 
zmluvy nedošlo. Z bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Michaličku  a  Heleny 
Michaličkovej r. Štefanovičovej nadobudla do výlučného vlastníctva po zápise dedičstva 
manželka zosnulého p. Helena Michaličková r. Štefanovičová. Preto je potrebné meniť 
odrážku č. 5 a 15.
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Na p.č. 3796/147 mal Ing. Juraj Krajmer v čase schvaľovania uzavretú kúpnu zmluvu, 
ktorá ešte nebola zavkladovaná na Správe katastra a teda nové č. LV nebolo známe. 
V súčasnosti už je vydaný list vlastníctva, ktorého číslo doplňujeme do odrážky č. 10

Vzhľadom k danej skutočnosti, je nevyhnutná zmena uznesenia a vypracovanie novej 
darovacej zmluvy.
Mestská rada v Nitre: prerokovala návrh na zasadnutí dňa 14.06.2011 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 107/2010-
MZ zo dňa 06.05.2010 ( Ing. Juraj Krajmer a spol.) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 1776/2010-MZ zo dňa 06.05.2010 ( Ing. 
Juraj Krajmer a spol.) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.




