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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  
(k.ú. Horné Krškany, ul. Pod Katrušou parc. č. 1167) 
 
A - nehnuteľnosť č. 1 - pozemok v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 1167 
 
1. 
I. alternatíva 
schvaľuje 
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 časť pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Horné Krškany o výmere 
400 m2 z „C“KN parc. č. 1167 – orná pôda, LV č. 7185 pre Andreu Kálaiovú, rod. 
Mončekovú, bytom Na Hôrke 19, Nitra, za podmienky doloženia notársky overenej dohody 
Andrei Kálaiovej s vlastníkmi pozemku k.ú. Horné Krškany, parc. č. 284/6 – záhrady 
o výmere 328 m2, LV č. 8024 – Monček Milan, bytom Pri Červenom kríži 1559/9, Nitra 
a Kadlecová Daniela r. Buchová, bytom Petzwalova 645/60, Nitra, každý v podiele ½, o tom 
že poskytnú Mestu Nitra časť svojho pozemku, ktoré ho využije v prípade rozšírenia 
komunikácie Pod Katrušou. 
 
alebo 
 
II. alternatíva 
neschvaľuje 
zámer odpredať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Horné Krškany o výmere 
400 m2 z „C“KN parc. č. 1167 – orná pôda, LV č. 7185 pre Andreu Kálaiovú, rod. 
Mončekovú, bytom Na Hôrke 19, Nitra, spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
___________________________________________________________________________ 
2.  
neschvaľuje 
zámer odpredať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Horné Krškany o výmere 
500 m2 z „C“KN parc. č. 1167 – orná pôda, LV č. 7185 pre Evu Porubskú, rod. Hromyovú, 
bytom Výstavná ul 17, Nitra, spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
___________________________________________________________________________ 
3. 
I. alternatíva 
schvaľuje 
zámer odpredať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Horné Krškany o výmere cca 
6387 m2 (výmeru spresní geometrický plán) z „C“KN parc. č. 1167 – orná pôda, LV č. 7185 
podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho 
predaja za cenu podľa znaleckého posudku maximálne do výšky 40 000 €, v opačnom 
prípade, ak hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom bude vyššia, formou OVS 
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alebo 
 
II. alternatíva 
schvaľuje 
zámer odpredať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Horné Krškany o výmere cca 
6787 m2 z „C“KN parc. č. 1167 – orná pôda, LV č. 7185 podľa zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho predaja za cenu podľa 
znaleckého posudku maximálne do výšky 40 000 €, v opačnom prípade, ak hodnota 
nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom bude vyššia, formou OVS 
 
 
B -  nehnuteľnosť č. 2 - pozemok v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 278/2 
 
I. alternatíva 
schvaľuje 
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 v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 278/2 - orná pôda o výmere 
131 m2, LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Zahradárovú Otíliu r. Lužbeťákovú, bytom 
Orechová ul. 15, Nitra, Lužbeťákovú Ľudmilu, bytom Výstavná č. 39, Nitra, Lužbeťáka 
Štefana, bytom Veľký Cetín č. 684 a Mochnáčovú Máriu r. Lužbeťákovú, bytom Pod 
vinohradmi č. 14, Nitra, každý v spoluvlastníckom podiele ¼ z dôvodu, že predmetný 
pozemok dlhodobo užívajú ako záhradu spolu s pozemkom zapísaným v registri „E“KN parc. 
č. 273, LV č. 7841 v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich, ktorý tvorí majetkovú podstatu 
pozemku parc. č. 278/1, bez založeného listu vlastníctva. 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
 
          T: 31.06.2013 
          K: MR 
 
alebo  
 
II. alternatíva 
neschvaľuje 
zámer odpredať pozemok v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 278/2 - orná pôda o výmere 
131 m2, LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Zahradárovú Otíliu r. Lužbeťákovú, bytom 
Orechová ul. 15, Nitra, Lužbeťákovú Ľudmilu, bytom Výstavná č. 39, Nitra, Lužbeťáka 
Štefana, bytom Veľký Cetín č. 684 a Mochnáčovú Máriu r. Lužbeťákovú, bytom Pod 
vinohradmi č. 14, Nitra, každý v spoluvlastníckom podiele ¼ spôsobom prípadu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra  
(k.ú. Horné Krškany, ul. Pod Katrušou parc. č. 1167) 

 
V súlade s ustanovením § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve Mesta Nitra. 
 
A - nehnuteľnosť č. 1 - pozemok v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 1167 
 
1. Odbor majetku eviduje žiadosť Andrei Kálaiovej, bytom Na Hôrke 19, Nitra, zo dňa 
28.08.2012 o odkúpenie časti pozemku o výmere cca 400 m2 z „C“KN parc. č. 1167 - orná 
pôda o celkovej výmere 8245 m2, LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry za účelom výstavby 
rodinného domu. Žiadateľka doložila (9.1.2013) písomnú dohodu s vlastníkmi pozemku parc. 
č. 284/6 – záhrady o výmere 328 m2 – Monček Milan a Kadlecová Daniela r. Buchová každý 
v podiele ½, že v prípade potreby poskytnú pre Mesto Nitra časť svojho pozemku za účelom 
rozšírenia komunikácie Pod Katrušou. Vzhľadom na vyššie uvedené by sa v tomto prípade 
mohol odpredaj posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí. 
 
2. Odbor majetku eviduje žiadosť Evy Porubskej, bytom Výstavná ul 17, Nitra, zo dňa 
2.10.2012 o odkúpenie časti pozemku o výmere 500 m2 z „C“KN parc. č. 1167 - orná pôda o 
celkovej výmere 8245 m2, LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitry za účelom výstavby 
rodinného domu. 
 
3. Odbor majetku eviduje žiadosť Márie Mochnáčovej, ktorá zastupuje vlastníkov susedných 
pozemkov „C“KN parc. č. 278/1 bez založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú podstatu 
tvorí pozemok „E“KN parc. č. 273, LV č. 7841 – Štefan Lužbeťák, Otília Zahradárová, 
Ľudmila Lužbeťáková a Mária Mochnáčová, každý v podiele 1/4 (vlastníci uvedení v bode 
B), „C“KN parc. č. 274/1, LV č. 6366 – Strnisko Ján a Emília r. Kišová a „C“KN parc. č. 
274/2, LV č. 7450 – Baláž Tibor a Marta r. Strnisková o vyriešenie umiestnenia prístupovej 
komunikácie cez pozemok parc. č. 1167 – orná pôda o celkovej výmere 8245 m2, LV č. 7185 
vo vlastníctve Mesta Nitry k ich pozemkom, ktoré by chceli rozparcelovať na stavebné 
pozemky. 
 
Stanovisko MsÚ Nitra: Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a podľa Zmien 
a doplnkov územného plánu mesta Nitry č.2 /ÚPN/ schválených Mestským zastupiteľstvom 
v Nitre, uznesením č. 921/08-MZ zo dňa 26.06.2008 a Všeobecne záväzného nariadenia 
/VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu mesta Nitry sa pozemok parc.č.284/6 a parc.č.1167 v k.ú. Horné Krškany  nachádza 
v lokalite funkčne určenej na – bývanie..  
1. Ponúknutá časť parcely č.284/6 by bola využitá pre v prípade potreby úpravy križovatky ul. 
Pod Katrušou v budúcnosti. Na základe uvedeného odporúča odpredaj časti pozemku parc. č. 
1167 pre p. Kálaiovú s podmienkou, že doloží notársky overenú dohodu s vlastníkmi 
pozemku „C“KN parc. č. 284/6 – Monček Milan a Kadlecová Daniela r. Buchová, každý 
v podiele ½, o tom že poskytnú Mestu Nitra časť svojho pozemku. Odporúča aby kúpna 
zmluva obsahovala ustanovenie o tom, že v prípade ak nedôjde k naplneniu tejto dohody, 
bude Mesto Nitra požadovať vrátenie pozemku od p. Kálaiovej späť. V prípade, že už 
medzitým bude pozemok zastavaný môže Mesto Nitra požadovať finančnú náhradu.  
2. Neodporúča odpredaj pre p. Porubskú, nakoľko jej žiadosť nie je možné posudzovať ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
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3. S predloženým zámerom riešenia prístupovej komunikácie pre potreby budúcej výstavby 
rodinných domov na disponibilných plochách v lokalite ul. Pod Katrušou, Útvar hlavného 
architekta súhlasí. Navrhovaná komunikácia v šírke 8 m by slúžila aj pre obsluhu budúcej 
dostavby na zostávajúcej časti parcely č.1167. Predbežná prístupová komunikácia bola 
odčlenená o výmere cca 1458 m2, ktorá naďalej zostane vo vlastníctve Mesta Nitry ako 
miestna komunikácia. Zvyšok pozemku (po odčlenení výmery 400 m2 – pre A. Kálaiovú), tak 
má výmeru cca 6387 m2. Po schválení zámeru zabezpečí odbor majetku MsÚ vypracovanie 
geometrického plánu a následne znaleckého posudku na zvyšok pozemku parc. č. 1167, ktorý 
bude ponúknutý na odpredaj formou priameho predaja, ak bude cena podľa znaleckého 
posudku nižšia ako 40 000 €, v opačnom prípade, ak hodnota nehnuteľnosti stanovená 
znaleckým posudkom bude vyššia, formou OVS. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na 
uznesenie v alternatívach nasledovne: 
1. – I. alternatíva - schváliť odpredaj časti parc. č. 1167 o výmere 400 m2 pre A. Kálaiovú  
       II. alternatíva – neschváliť odpredaj časti parc. č. 1167 o výmere 400 m2 pre A. Kálaiovú 
2. - neschváliť odpredaj časti parc. č. 1167 o výmere 500 m2 pre E. Porubskú 
3. - I. alternatíva – schváliť odpredaj zvyšnej časti parc. č. 1167 o výmere cca 6387 m2, ktorá 

zostane z celkovej výmery po odčlenení prístupovej komunikácie a časti o výmere 400 m2, 
za predpokladu, že bude schválená I. alternatíva v bode 1 

      II. alternatíva – schváliť odpredaj zvyšnej časti parc. č. 1167 o výmere cca 6787 m2, ktorá 
zostane po odčlenení prístupovej komunikácie, za predpokladu, že bude schválená II. 
alternatíva v bode 1.  

 
B - nehnuteľnosť č. 2 - pozemok v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 278/2 
 
Odbor majetku eviduje žiadosť Štefana Lužbeťáka, Otílie Zahradárovej, Ľudmily 
Lužbeťákovej a Márie Mochnáčovej, zo dňa 21.11.2012 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
Mesta Nitry, LV č. 7185 v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 278/2 – orná pôda o výmere 
131 m2 z dôvodu, že predmetný pozemok dlhodobo užívajú ako záhradu spolu s pozemkom 
zapísaným v registri „E“KN parc. č. 273, LV č. 7841, v podielovom spoluvlastníctve 
žiadateľov, ktorý tvorí majetkovú podstatu pozemku parc. č. 278/1, bez založeného listu 
vlastníctva.  
Stanovisko MsÚ Nitra: odporúča odpredaj predmetného pozemku pre Štefana Lužbeťáka, 
Otíliu Zahradárovú, Ľudmilu Lužbeťákovú a Máriu Mochnáčovú pre každého v podiele ¼. 
 
VMČ č. 1 – Horné a Dolné Krškany: žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí dňa 17.12.2012 – 
súhlasí s odpredajom pozemku a s riešením prístupovej komunikácie podľa návrhu ÚHA. 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiadosť bola 
prerokovala na zasadnutí konanom dňa 10.01.2013 a uznesením č. 9/2013 odporúča: 
A nehnuteľnosť č. 1 pozemok v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 1167 
1. schváliť odpredaj časti o výmere 400 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 1167 – orná 
pôda o celkovej výmere 8245 m2 kat. úz. Horné Krškany pre Andreu Kálaiovú, Na Hôrke 19, 
Nitra za cenu 35,- €/m2 + DPH za predpokladu, že žiadateľka doloží právnu dohodu 
s vlastníkmi pozemku registra „C“ KN parc. č. 284/6 kat. úz. Horné Krškany, v ktorej bude 
deklarovaný záväzok o poskytnutí primeraného záberu predmetného pozemku v prípade 
potreby mesta Nitry pre rozšírenie komunikácie Pod Katrušou 
2. neodporúča schváliť odpredaj časti o výmere 500 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 
1167 kat. úz. Horné Krškany pre Evu Porubskú, Výstavná 17, Nitra. 
3. schváliť odpredaj zvyšnej časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1167 kat. úz. Horné 

Krškany formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku 
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Súhlasí s riešením prístupovej komunikácie cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 1167 – 
orná pôda o výmere 8245 m2 kat. úz. Horné Krškany podľa odporúčania Útvaru hlavného 
architekta MsÚ v Nitre. 
 
B - nehnuteľnosť č. 2 - pozemok v k.ú. Horné Krškany „C“KN parc. č. 278/2 
Odporúča schváliť odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 278/2 – orná pôda o výmere 
131 m2 kat. úz. Horné Krškany pre Štefana Lužbeťáka, Otíliu Zahradárovú, Ľudmilu 
Lužbeťákovú a Ing. Máriu Mochnáčovú, každému v podiele ¼-ina  
 
 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (k.ú. Horné 
Krškany, ul. Pod Katrušou parc. č. 1167) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
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