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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 
( Wemart s.r.o., pozemok parc.č. 60/1 v k.ú. Zobor)

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 registra „C“ KN parc. č. 
60/1 v katastrálnom území Zobor, oddelenej GP č. 43/2011 o výmere 65 m2, bez založeného 
listu vlastníctva, ktorej majetkovú podstatu tvoria časti parciel registra „E“ KN č. 2731 
o výmere 461 m2, parc. č. 3877 o výmere 260 m2 a parc. č. 3908/3 o výmere 140 m2

evidovaných na liste vlastníctva č. 4912 vo vlastníctve Mesta Nitry, za cenu 100,- €/m2               

+ DPH pre spoločnosť Wemart s. r. o., Štefánikova 13, 949 01 Nitra. Predmetná nehnuteľnosť 
sa v teréne nachádza medzi okolitými susednými pozemkami vo vlastníctve spoločnosti 
Wemart s. r. o..

ukladá
vedúcemu odboru majetku 
uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 30.06.2012
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra
( Wemart s.r.o., pozemok parc.č. 60/1 v k.ú. Zobor)

V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra.

Ide o pozemok registra „C“ KN parc. č. 60/1 v katastrálnom území Zobor, oddelenej 
GP č. 43/2011 o výmere 65 m2, bez založeného listu vlastníctva, ktorej majetkovú podstatu 
tvoria časti parciel registra „E“ KN č. 2731 o výmere 461 m2, parc. č. 3877 o výmere 260 m2

a parc. č. 3908/3 o výmere 140 m2 evidovaných na liste vlastníctva č. 4912 vo vlastníctve 
Mesta Nitry. Predmetná nehnuteľnosť sa v teréne nachádza medzi okolitými susednými 
pozemkami vo vlastníctve spoločnosti Wemart s.r.o.

V zmysle schváleného ÚPN Mesta Nitra sa vyššie uvedené pozemky nachádzajú 
v území funkčne určenom pre bývanie a doplnkovo vybavenosť, s priestorovým usporiadaním 
– zástavba uličná voľná do 2. nadzemných podlaží, s koeficientom zastavanosti 0,6. 
Z hľadiska vhodnosti navrhovaného odpredaju pozemku parc.č. 60/1, útvar hlavného 
architekta tento predaj nevylučuje.

Odbor majetku eviduje žiadosť spoločnosti Wemart s.r.o. o odkúpenie pozemku. 
Žiadateľ je vlastníkom susedných pozemkov. Predmetný pozemok chce žiadateľ  využiť na 
plánovanú investíciu - výstavbu bytových domov.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na riadnom zasadnutí konaného dňa 15.12.2011 
uznesením č. 419/2011-MZ 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 registra „C“ KN parc. č. 60/1 v katastrálnom území Zobor, oddelenej GP 
č. 43/2011 o výmere 65 m2, bez založeného listu vlastníctva, ktorej majetkovú podstatu tvoria 
časti parciel registra „E“ KN č. 2731 o výmere 461 m2, parc. č. 3877 o výmere 260 m2 a parc. 
č. 3908/3 o výmere 140 m2 evidovaných na liste vlastníctva č. 4912 vo vlastníctve Mesta 
Nitry, pre spoločnosť Wemart s.r.o., Štefánikova 13, 949 01 Nitra. 

Stanovisko MsÚ v Nitre: odporúča odpredaj spôsobom prípadu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce:  žiadosť prerokoval a odporúča odpredaj pozemku.
Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:

na riadnom zasadnutí konanom dňa 16.11.2011 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča 
odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 60/1 o výmere 65 m2, kat. územie Zobor za cenu 
100,- €/m2 + DPH.

Mestská rada v Nitre: prerokovala návrh na zasadnutí dňa 10.01.2012 a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť predaj pozemku tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie.

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.
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