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

              V Nitre 17.01.2012                                 

                                                Číslo materiálu: 391/2011

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 299/29 k. ú. Dražovce)

              
             

Predkladá:                                                 Návrh na uznesenie:
Jozef Dvonč                                                             „na osobitnej strane“ 
primátor Mesta Nitry                                                                    
                                                                                                                                             

Spracovala:                                                     
Zuzana Lacušková              
referent nakladania                                          
s majetkom                                                      

                                                                         
                                                 

                                                                         
Napísala:                                               
Zuzana Lacušková
referent nakladania                              
s majetkom

                                                                                                          
Prizvať: -                                                                       

   
                                                                                                                                          

                                                                                          
–––––––––––––––––––            

         podpis predkladateľa



Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o

návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 
299/29 k. ú. Dražovce)

schvaľuje            

spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 299/29 – ostatné plochy o výmere 7 m2 v k. ú. Dražovce 
zapísaný na LV č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitry za kúpnu cenu 7,- €/m2 + DPH pre Ing. 
Miroslava Čuláka, Novomeského 49, Nitra s manželkou Bc. Silvia Čuláková, Tokajská 11, 
Nitra z dôvodu, že pozemok parc. č. 299/29 je priľahlý pozemok a tvorí vstup na pozemok 
v ich vlastníctve z miestnej komunikácie Ščasného ulica. Zároveň sa tým scelia a usporiadajú 
pozemky tak, ako sú oplotené. Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra 
nehnuteľností.

ukladá

vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

                                                                                                            T: 29.02.2012
                                                                                                            K: MR



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 299/29 k. ú. Dražovce) 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta  Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení dodatku č. 1 predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve  Mesta Nitry na základe žiadosti, ktorú predložil Ing. Miroslav Čulák, 
Novomeského 49, Nitra a manželka Bc. Silvia Čuláková, Tokajská 11, Nitra o odkúpenie 
pozemku „C“ KN parc. č. 299/29 – ostatné plochy o výmere 7 m2 v k. ú. Dražovce, ktorý je 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1699 na vlastníka Mesto Nitra.

Pozemok „C“ KN parc. č. 299/29 k. ú. Dražovce sa nachádza v obci Dražovce vedľa ul. 
Ščasného a je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia žiadajú o odkúpenie 
predmetného pozemku za účelom scelenia pozemku v ich vlastníctve, nakoľko predmetný 
pozemok sa nachádza v oplotení ich pozemku a žiadatelia ho užívajú.
Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku „C“ KN parc. č. 122/3- záhrady o výmere 337 m2                      

a pozemku „C“ KN parc. č. 122/4 - záhrady o výmere 337 m2 k. ú. Dražovce, ktoré sú 
zapísané na LV č. 3870.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 386/2011-MZ na svojom zasadnutí konanom 
dňa 24.11.2011 schválilo spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8   
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať 
pozemok „C“ KN parc. č. 299/29 – ostatné plochy o výmere 7 m2 v k. ú. Dražovce zapísaný 
na LV č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Ing. Miroslava Čuláka, Novomeského 49, Nitra 
s manželkou Bc. Silvia Čuláková, Tokajská 11, Nitra z dôvodu, že pozemok parc. č. 299/29 je 
priľahlý pozemok a tvorí vstup na pozemok v ich vlastníctve z miestnej komunikácie 
Ščasného ulica. Zároveň sa tým scelia a usporiadajú pozemky tak, ako sú oplotené.

Mestský úrad v Nitre
Vyjadrenie ÚHA: Útvar hlavného architekta nemá námietky k odpredaju parc. č. 299/29 v k. 
ú. Dražovce o výmere 7 m2. Z územného hľadiska je táto parcela súčasťou plôch lokality 
funkčne určenej pre bývanie a doplnkovo vybavenosť. Cena pri predzáhradke pri maximálnej 
výmere do 100 m2 predstavuje v lokalite Dražovce 7,- €/m2 + DPH.
Odbor majetku: Na odpredaj predmetného pozemku sa môže použiť výnimka z použitia 
ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prevode 
majetku obce obsiahnutá v § 9a ods. 8 písm. e), t. z., že o tomto prípade sa môže rozhodnúť 
ako o prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
V tomto prípade nie je potrebné na predmetnú nehnuteľnosť vypracovávať znalecký posudok.

VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce na svojom zasadnutí dňa 07.10.2011 žiadosť prerokoval 
a súhlasí s odpredajom pozemku „C“ KN parc. č. 299/29 – ostatné plochy o výmere 7 m2 k. ú. 
Dražovce žiadateľovi Ing. Miroslavovi Čulákovi s manželkou.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 06.10.2011 prerokovala 
predmetnú žiadosť a uznesením č. 176/2011 odporúča schváliť odpredaj pozemku „C“ KN 
parc. č. 299/29 - ostatné plochy o výmere 7 m2 k. ú. Dražovce.



Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 13.12.2011 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 299/29  
k. ú. Dražovce),
a odporúča schváliť 
odpredaj predmetnej nehnuteľnosti tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie.






