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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku 
kat. úz. Horné Krškany ul. Krškanská) 
 
I. alternatíva 
schvaľuje 
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredať pozemok parc. reg. „E“-KN č. 149/107 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 34 m2 zapísaná v LV č. 7768 kat. úz. Horné Krškany, pre žiadateľa pána Samuela 
Antoša, bytom Novozámocká 740/256, 949 05 Nitra, ktorý je vlastníkom priľahlej 
nehnuteľnosti. 
Dôvodom odpredaja je, že žiadateľ pozemok viac rokov užíva, pravidelne udržiava a má ho 
v oplotení spolu s ďalšími nehnuteľnosťami vo svojom výlučnom vlastníctve. 
Pán Samuel Antoš uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
 
 
                                                                                                                     T: 30.03.2014 
                                                                                                                     K: MR      
 
 
alebo 
 
II. alternatíva 
neschvaľuje 
zámer odpredať pozemok parc. reg. „E“-KN č. 149/107 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 34 m2 zapísaná v LV č. 7768 kat. úz. Horné Krškany 
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
pozemku kat. úz. Horné Krškany ul. Krškanská) 

 
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitry. 
 
          Mesto Nitra je vlastníkom nehnuteľnosti parc. reg. „E“ č. 149/107 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 34 m2 kat. úz. Horné Krškany, zapísanej v LV č. 7768, ktorá sa nachádza  
na ul. Krškanská.  
 
Odbor majetku eviduje žiadosť pána Samuela Antoša, bytom Novozámocká č. 740/256, 949 
05 Nitra o odkúpenie pozemku parc. reg. „E“ č. 149/107 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 34 m2 kat. úz. Horné Krškany, zapísanej v LV č. 7768. Žiadateľ podľa ním 
podaných informácií je výlučným vlastníkom priľahlých nehnuteľností parc. „C“ KN č. 87/1, 
88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 zapísaných v LV č.  6947, ktoré odkúpil od svojich rodinných 
príslušníkov v roku 2010. Pôvodne stál na parc. „C“ KN č. 85 a 86 (neskôr zlúčených do parc. 
„C“ KN č. 87/1) dom, v súčasnosti už neexistujúci ani neevidovaný. Predchádzajúci vlastníci 
užívali a mali v oplotení všetky nehnuteľnosti vrátane parc. reg. „E“ č. 149/107 viac ako 50 
rokov. Nemali vedomosť o tom, že parc. reg. „E“ č. 149/107 je nevysporiadaná a nie je v ich 
vlastníctve. Pán Antoš predpokladá, že parc. reg. „E“ č. 149/107 mohla byť súčasťou cesty, 
ktorá viedla popred dom predchádzajúcich vlastníkov a Register obnovenej evidencie pôdy 
v kat. úz. Horné Krškany ho vysporiadal do vlastníctva Mesta Nitra. Žiadateľ si 
v predchádzajúcich dvoch rokoch nechal priviesť na pozemky vo svojom vlastníctve všetky 
siete, k čomu mal potrebné rozhodnutia resp. súhlasy Mesta Nitra. Na niektorých z parc. „C“ 
KN č. 89/2, 89/3 a 89/4  plánuje výstavbu rodinného domu. O existencii parc. reg. „E“ č. 
149/107 v oplotení jeho pozemkov nemal vedomosť, upozornil  ho na to geodet, ktorý preňho 
vyhotovil geometrický plán č. 32/2011 zo dňa 09. 06. 2011 na oddelenie pozemkov (do LV č. 
6947 zapísaný na základe žiadosti Z 2190/12 VZ 130/12). Žiadateľ mal záujem si 
nehnuteľnosť vysporiadať od Mesta Nitra z dôvodu, že parc. reg. „E“ č. 149/107 je súčasťou 
jeho pozemkov, ktoré má v oplotení a udržiava ich, a preto požiadal o odkúpenie. 
Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre: podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ 
schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22. 05. 2003 
a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22. 05. 2003, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry, je predmetná parcela súčasťou plôch 
funkčne určených pre bývanie a doplnkovo vybavenosť.  
Odbor majetku MsÚ v Nitre: podľa informácií z mapových podkladov potvrdených 
grafickou identifikáciou vyhotovenou geodetom sme zistili, že parc. reg. „E“ č. 149/107 tvorí 
majetkovú podstatu parc. „C“ KN č. 87/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 bez 
založeného listu vlastníctva. Nachádza sa na ul. Krškanská v oplotení žiadateľa. 
Výbor mestskej časti č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany: vo svojom stanovisku zo 
zasadnutia dňa 18. 11. 2013 odporúča odpredaj parcely v prospech žiadateľa. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť: uznesením č. 239/2013 zo zasadnutia konaného dňa 05. 12. 2013 
odporúča schváliť odpredaj pozemku parc. reg. „E“ KN č. 149/107 – zastavané plochy 
o výmere 34 m2 kat. úz. Horné Krškany pre Samuela Antoša, bytom Novozámocká 740/256, 
Nitra za kúpnu cenu vo výške 50,-€/m2+DPH. 
 
Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku kat. úz. Horné 
Krškany ul. Krškanská), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
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