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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. 77/2011-MZ zo dňa 
07.04.2011 (Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra 
/neupotrebiteľné nehnuteľnosti/, H – nehnuteľnosť č. 8 – pozemky k. ú. Mlynárce /Štúrova 
ul./)

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa 07.04.2011
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie:
„zámer odpredaja pozemkov „C“ KN parc. č. 592/1 – zast. plocha a nádvoria o výmere         
1 202 m2 a „C“ KN parc. č. 131 – zast. plochy a nádvoria o výmere 3 580 m2 na LV č. 7194                   
vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce formou priameho predaja minimálne za cenu podľa 
znaleckého posudku, resp. formou OVS, ak hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude vyššia ako 
40 000,- €“
a nahradiť ho znením:
„zámer odpredaja pozemku „C“ KN parc. č. 592/1 – zast. plocha a nádvoria o výmere         
1 202 m2, zámer odpredaja novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 131/4 – zastav. plocha 
o výmere 2 780 m2 formou priameho predaja minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, 
resp. formou OVS, ak hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude vyššia ako 40 000,- € a zámer 
prenájmu novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 131/5 – zastav. plocha o výmere 800 m2, 
všetko na LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce“

                                                                                                                      T: 31.12.2011
K: MR



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa 
07.04.2011 (Návrh na zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra 
/neupotrebiteľné nehnuteľnosti/, H – nehnuteľnosť č. 8 – pozemky k. ú. Mlynárce 
/Štúrova ul./)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 07.04.2011 prerokovalo Návrh na 
zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra /neupotrebiteľné nehnuteľnosti/, H 
– nehnuteľnosť č. 8 – pozemky k. ú. Mlynárce /Štúrova ul./
schválilo
„„zámer odpredaja pozemkov „C“ KN parc. č. 592/1 – zast. plocha a nádvoria o výmere         
1 202 m2 a „C“ KN parc. č. 131 – zast. plochy a nádvoria o výmere 3 580 m2 na LV č. 7194                   
vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce formou priameho predaja minimálne za cenu podľa 
znaleckého posudku, resp. formou OVS, ak hodnota nehnuteľnosti podľa ZP bude vyššia ako 
40 000,- €“

uložilo
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

                                                                                                                T: 31.12.2011
                                                                                                                K: MR

Zmenu uznesenia navrhujeme schváliť z dôvodu, že na základe GP č. 37/2011 sa pozemok 
„C“ KN parc. č. 131 – zast. plochy a nádvoria o výmere 3580 m2 rozdelil na novovytvorený 
pozemok „C“ KN parc. č. 131/4 – zastav. plocha o výmere 2780 m2, ktorý má byť predmetom 
odpredaja a pozemok „C“ KN parc. č. 131/5 – zastav. plocha o výmere 800 m2, ktorý má byť
predmetom prenájmu pre spoločnosť Chladfruct s.r.o., so sídlom Dubíkova 2, 949 01 Nitra, 
ktorá sa zaoberá predajom ovocia a zeleniny a má svoju maloobchodnú predajňu v mestskej 
časti Nitra – Mlynárce na križovatke ulíc Štúrova a Dubíkova. V čase nákupnej špičky 
dochádza k parkovaniu áut na chodníkoch po oboch stranách Dubíkovej ulice, čo sťažuje 
prechod chodcov, ako aj premávku nákladných áut, resp. vozidiel hromadnej dopravy. 
Pozemok je dlhodobo nevyužívaný, neudržiavaný a zarastený krovinami, tvorí sa tam čierna 
skládka odpadu. Žiadateľ má v pláne na predmetnom pozemku vybudovať parkovacie plochy 
a oddychovú zónu, čím by prispel k zlepšeniu dopravnej situácie na Dubíkovej ulici a k 
skultúrneniu blízkeho okolia.
Geometrický plán č. 37/2011, na základe ktorého bol pozemok „C“ KN parc. č. 131 rozdelený 
na novovytvorené pozemky parc. č. 131/4 a parc. č. 131/5 v k. ú. Mlynárce bol vypracovaný 
po schválení uznesenia MZ v Nitre č. 77/2011 zo dňa 07.04.2011.
                                                                                                          
Na základe uvedeného predkladáme na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2011-MZ zo dňa 07.04.2011 (Návrh na 
zámer odpredať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra /neupotrebiteľné nehnuteľnosti/, H 
– nehnuteľnosť č. 8 – pozemky k. ú. Mlynárce /Štúrova ul./) tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie. 




