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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 uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2013-MZ zo dňa 
09.05.2013 a č. 218/2013-MZ zo dňa 27.06.2013 (časť pozemku parc. reg. „C“-KN č. 2764/3 
kat. úz. Nitra o výmere cca 114 m2 resp. 98 m2 na Staničnej ulici) 
 
schvaľuje 
 
1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 
    nasledovne: 
 
   - v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť nasledovné znenie: 
   „ – zámer odpredať časť parcely o výmere cca 114 m2 z pozemku parc. reg. „C“-KN č.     
   2764/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2 (výmeru spresní geometrický plán),  
   kat. úz. Nitra, zapísanú v LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry“ 
 
   a nahradiť ho znením: 
   „ – zámer odpredať časti pozemku označeného ako: 
  diel 2 parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 o výmere 93 m2  
  diel 4 parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 o výmere 22 m2 
  diel 5 parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 o výmere   7 m2 
  oddelených z  parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 zapísanej v kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta  
  Nitry v LV č. 3681 s pôvodnou výmerou 146 m2 podľa geometrického plánu č. 247/2012 zo     
  dňa 17. 05. 2012 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Ing. Ľubomíra Šagáta, J. Kráľa  
  133, Nitra, IČO: 22682376,“ 
 
2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 218/2013-MZ zo dňa 27.06.2013  
    nasledovne: 
 
    - v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť nasledovné znenie: 
    „ – odpredaj časti pozemku označeného ako diel 2 parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 o výmere        
    93 m2 oddeleného z  parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 zapísanej v kat. úz. Nitra vo vlastníctve  
    Mesta Nitry v LV č. 3681 s pôvodnou výmerou  146 m2 “ 
 
     a nahradiť ho znením: 
     „ – odpredaj časti pozemku označeného ako: 
    diel 2 parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 o výmere 93 m2  
    diel 4 parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 o výmere 22 m2 
    diel 5 parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 o výmere   7 m2 
    oddelených z  parc. reg. „C“ KN č. 2764/3 zapísanej v kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta  
    Nitry v LV č. 3681 s pôvodnou výmerou 146 m2“ 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie dodatku č. 1 kúpnej zmluvy č. j. 1514/2013/OM podľa schvaľovacej 
časti uznesenia a úhradu faktúry dodatočnej výmery 

T:31.03.2014                                                      
K: MR      
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Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2013-MZ zo dňa 
09.05.2013 a č. 218/2013-MZ zo dňa 27.06.2013 (časť pozemku parc. reg. „C“-KN č. 
2764/3 kat. úz. Nitra o výmere cca 114 m2 resp. 98 m2 na Staničnej ulici) 
 
 
    V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 09. 05. 2013 uznesením č. 171/2013-MZ        
s c h v á l i l o  zámer odpredať a dňa 27. 06. 2013 uznesením č. 218/2013-MZ odpredaj časti 
pozemku v prospech Ing. Emila Grofčíka, Na Katruši 10, Nitra a pána Jozefa Chňapku, 
Hruboňovo 234, za cenu 80,- €/m2 + DPH, ktorí ju mali v prenájme za účelom parkovania 
a prístupu k budove v ich vlastníctve. 
 
    Z dôvodu, že odpredaj bol realizovaný na základe doloženého prepracovaného 
geometrického plánu, kvôli ktorému Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor prerušil vkladové 
konanie, bolo potrebné vypracovať materiál na zmenu uznesení, na základe ktorých 
katastrálny odbor rozhodne o vklade vlastníckeho práva v prospech kupujúcich do katastra 
nehnuteľností. 
 
Mestská rada v Nitre: na svojom zasadnutí dňa 28.01.2014 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
171/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 a č. 218/2013-MZ zo dňa 27.06.2013 (časť pozemku parc. 
reg. „C“-KN č. 2764/3 kat. úz. Nitra o výmere cca 114 m2 resp. 98 m2 na Staničnej ulici) tak, 
ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na zmenu 
uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 a č. 218/2013-
MZ zo dňa 27.06.2013, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 


