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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 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 434/2013-MZ zo dňa 
12.12.2013 v znení uznesenia č. 9/2014-MZ zo dňa 28.01.2014 - Návrh na majetkoprávne 
usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Párovské Háje (Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie 
na Lukovom Dvore pre funkciu miestnej komunikácie) 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 434/2013-MZ zo dňa 12.12.2013 
v znení uznesenia č. 9/2014-MZ zo dňa 28.01.2014 nasledovne: 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť bod 1.:  
„ – 1. bezodplatné nadobudnutie nehnuteľností, a to: parc. „C“ KN č. 3696/2 – zastavané 
          plochy a nádvoria o výmere 438 m2, parc. „C“ KN č. 3696/18 – zastavané plochy    
          a nádvoria o výmere 1337 m2, parc. „C“ KN č. 3696/128 – zastavané plochy a nádvoria    
          o výmere 75 m2, parc. „C“ KN č. 3696/589 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  
          221 m2, parc. „C“ č. 3699/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, parc.  
         „C“ č. 3699/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2 (spolu predstavuje  
         výmera 2612 m2) od SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15  
         Bratislava, IČO: 17 335 345. Bezodplatný prevod sa uskutoční z LV č. 8124 kat. úz.    
         Párovské Háje formou zmluvy o bezodplatnom prevode z dôvodu realizácie  
         verejnoprospešnej stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na Lukovom Dvore  
         pre funkciu miestnej komunikácie“ 
 
   
a nahradiť ho znením: 
„ – 1. bezodplatné nadobudnutie nehnuteľností, a to: parc. „C“ KN č. 3696/2 – zastavané 
          plochy a nádvoria o výmere 438 m2, parc. „C“ KN č. 3696/18 – zastavané plochy    
          a nádvoria o výmere 1337 m2, parc. „C“ KN č. 3696/128 – zastavané plochy a nádvoria    
          o výmere 75 m2, parc. „C“ KN č. 3696/589 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  
          221 m2, parc. „C“ č. 3699/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, parc.  
         „C“ KN č. 3699/26 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, parc. „C“ č. 3699/27  
          – zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2 (spolu predstavuje výmera 2648 m2) od  
         SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO:  
         17 335 345. Bezodplatný prevod sa uskutoční z LV č. 8124 kat. úz. Párovské Háje  
         formou zmluvy o bezodplatnom prevode z dôvodu realizácie verejnoprospešnej stavby:  
        „Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na Lukovom Dvore pre funkciu miestnej  
        komunikácie“ 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 434/2013-MZ zo dňa 
12.12.2013 v znení uznesenia č. 9/2014-MZ zo dňa 28.01.2014 - Návrh na majetkoprávne 
usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Párovské Háje (Rekonštrukcia a rozšírenie 
komunikácie na Lukovom Dvore pre funkciu miestnej komunikácie) 
  
 
    Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 319/2013-MZ dňa 17. 10. 2013 bola 
v dodatku č. 4 k VZN č. 3/2003 bod 21. schválená ako verejnoprospešná stavba: 
rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na Lukovom Dvore pre funkciu miestnej 
komunikácie. 
Mesto Nitra má záujem o bezodplatné nadobudnutie pozemkov od Slovenského 
pozemkového fondu Bratislava v kat. úz. Párovské Háje, na ktorých sa má realizovať 
verejnoprospešná stavba: „Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na Lukovom Dvore pre 
funkciu miestnej komunikácie“. Z dôvodu, že Združenie „JUŽNÝ PRAMEŇ“, Čajkovského 
2, 949 11 Nitra, IČO: 42126266, doplnilo svoju žiadosť (predloženie ponuky na spoluprácu 
pre riešenie problematiky týkajúcej sa Obytnej skupiny „JUŽNÝ PRAMEŇ“ Nitra) o ďalšiu 
parcelu, ktorá podľa dokumentácie musí byť súčasťou bezodplatného prevodu od  SR – 
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, bolo potrebné 
vypracovať materiál na zmenu uznesenia. 
 
Mestská rada v Nitre: na svojom zasadnutí konanom dňa 11. 03. 2014 odporučila schváliť 
zmenu uznesenia tak, ako to bolo uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 434/2013-MZ zo dňa 12.12.2013 v znení 
uznesenia č. 9/2014-MZ zo dňa 28.01.2014 - Návrh na majetkoprávne usporiadanie 
nehnuteľností v kat. úz. Párovské Háje (Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na Lukovom 
Dvore pre funkciu miestnej komunikácie) tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 
 


