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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. 42/2014-MZ zo dňa 13.2.2014 
(manž. Haulikovci, Kamenná ul., Nitra) 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2014-MZ zo dňa 13.2.2014 nasledovne: 
 
v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie: 
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Zobor, zapísaných na LV č. 4912 a to: 
„C“KN parc. č. 3587/8 – zastavané plochy o výmere 115 m2, a časť „E“KN parc. č. 2715 – 
ostatné plochy o výmere cca 4 m2 (výmeru spresní geometrický plán), pre Ing. Alexandra 
Haulika a manželku Evu, rod. Civáňovú, obaja bytom Kamenná ul. 1162/82, Nitra za cenu    
100,- €/m2 + DPH z dôvodu, že predmetné pozemky užívajú ako dvor spolu s okolitými 
pozemkami vo svojom vlastníctve, „C“KN parc. č. 3587/4,5,6,7; 3585, 3586, 3588/1, zapísanými 
na LV č. 589. Kupujúci uhradia náklady na vypracovanie geometrického plánu.“ 
 
a nahrádza ho znením: 
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Zobor, zapísaných na LV č. 4912 a to: 
„C“KN parc. č. 3587/8 – zastavané plochy o výmere 115 m2, a časť „E“KN parc. č. 2715 – 
ostatné plochy o výmere cca 4 m2 (výmeru spresní geometrický plán), pre Ing. Alexandra 
Haulika a manželku Evu, rod. Civáňovú, obaja bytom Kamenná ul. 1162/82, Nitra za cenu     
80,- €/m2 + DPH z dôvodu, že predmetné pozemky užívajú ako dvor spolu s okolitými 
pozemkami vo svojom vlastníctve, „C“KN parc. č. 3587/4,5,6,7; 3585, 3586, 3588/1, zapísanými 
na LV č. 589. Kupujúci uhradia náklady na vypracovanie geometrického plánu.“ 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2014-MZ zo dňa 13.2.2014 
(manž. Haulikovci, Kamenná ul., Nitra) 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 13.2.2014 uznesením č. 
42/2014-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  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry v k. ú. Zobor, zapísaných na LV č. 4912 a to: 
„C“KN parc. č. 3587/8 – zastavané plochy o výmere 115 m2, a časť „E“KN parc. č. 2715 – 
ostatné plochy o výmere cca 4 m2 (výmeru spresní geometrický plán), pre Ing. Alexandra 
Haulika a manželku Evu, rod. Civáňovú, obaja bytom Kamenná ul. 1162/82, Nitra za cenu    
100,- €/m2 + DPH z dôvodu, že predmetné pozemky užívajú ako dvor spolu s okolitými 
pozemkami vo svojom vlastníctve, „C“KN parc. č. 3587/4,5,6,7; 3585, 3586, 3588/1, zapísanými 
na LV č. 589. Kupujúci uhradia náklady na vypracovanie geometrického plánu. 

Do uzatvorenia kúpnej zmluvy budú predmetné nehnuteľnosti predmetom prenájmu 
budúcich kupujúcich v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú, 
s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 0,21 €/m2/rok, z dôvodu, že túto časť pozemku užívajú 
spolu s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve ako jeden celok.  
Uložilo vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti 
uznesenia v termíne do 31.03.2014. 
 
 Odbor majetku MsÚ Nitra zaslal dňa 24.2.2014 manželom Haulikovým oznámenie 
o schválení uznesenia č. 42/2014-MZ zo dňa 13.2.2014 a žiadosť o vyjadrenie aký zmluvný 
vzťah navrhujú uzatvoriť t.j. kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1 alebo nájomnú zmluvu v zmysle 
bodu 2 uznesenia.  

Manželia Haulíkoví nám dňa 16.4.2014 oznámili, že nesúhlasia so schválenou kúpnou 
cenou a požiadali o jej opätovné prehodnotenie, navrhli cenu 60,-€/m2. Ako dôvod uviedli, že 
predmetné pozemky sú malé, samostatne nevyužiteľné bez inžinierskych sietí a bez prístupovej 
cesty. 

Predmetné nehnuteľnosti užívajú žiadatelia od r. 2012 spolu s vedľajšími pozemkami 
parc. č. 3587/4-8, ktoré odkúpili od pôvodných vlastníkov – Eduard Kočica a Jana Yücel rod. 
Kočicová. Pre potreby prevodu dali vypracovať geom. plán č. 14/2011 na určenie vlastníckych 
práv k nehnuteľnostiam p.č. 3587/4-8, ktorým bol vytvorený pozemok parc. č. 3587/8 o výmere 
115 m2 (pôvodne parc. č. 4883/2) a z pozemku „E“KN ako parc. č. 2715 bola odčlenená časť 
o výmere 4 m2. Pozemok „E“KN parc. č. 2715 – ostatné plochy o celkovej výmere 413 m2 tvorí 
majetkovú podstatu pozemku bez založeného listu vlastníctva „C“KN parc. č. 3589/1.  

 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí 
konanom dňa 11.07.2013 uznesením č. 146/2013 odporúča schváliť odpredaj predmetných 
pozemkov pre manželov Haulikových za cenu 80,-€/m2 + DPH. Na základe žiadosti manželov 
Haulíkových bola na zasadnutie komisie dňa 26.9.2013 predložená žiadosť o zníženie kúpnej 
ceny a komisia neodporučila jej zníženie. 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 10.06.2014 odporučila zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2014-MZ zo dňa 13.2.2014 (manž. Haulikovci, Kamenná 
ul., Nitra) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie 
 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 42/2014-MZ zo dňa 13.2.2014 
(manž. Haulikovci, Kamenná ul., Nitra) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
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