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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. 426/2013/-MZ zo dňa 
12.12. 2013, v znení uznesenia č. 160/2014 – MZ zo dňa 15.05. 2014 (Hudáč - k.ú. Mlynárce) 
s ch v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.426/2013/-MZ zo dňa 12.12.2013, 
v znení uznesenia č. 160/2014 – MZ zo dňa 15.05. 2014 (Hudáč – k.ú. Mlynárce) nasledovne: 
-v schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodné znenie označuje ako bod 2. a vkladá sa nový bod 
1., ktorý znie: 
 
„1.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 časti pozemkov v kat. úz. Mlynárce, vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných 
na LV č. 8074, a to: 
- z parcely registra „E“ KN č. 1061 – orná pôda o výmere 278 m2  - diel č.1 o výmere 13 m2 
            -  diel č.2 o  výmere   1m2 
- z parcely registra „E“ KN č. 196 – orná pôda o výmere 2 056 m2 – diel č.3 o výmere 127m2 

            -  diel č. 4 o výmere   13 m2 
- z parcely registra „E“ KN č. 322/3– ostatná plocha o výmere 3440 m2-diel č.5 o výmere 1m2 
- z parcely registra „E“ KN č. 195  –  orná pôda o výmere 474 m2 – diel č.6 o výmere 81 m2 
            -  diel č.7 o výmere 66 m2, 
ktoré v zmysle geometrického plánu č. 14/2013 tvoria novovytvorené parcely registra  
„C“ KN č. 1061/207 – zastavaná plocha o výmere 803 m2 
     č. 1061/65 – zastavaná plocha o výmere 1343 m2 
     č. 1061/206 – zastavaná plocha o výmere 800 m2, 
pre Romana Hudáča, bytom Cabaj 815, 951 17 Cabaj – Čápor, z dôvodu, že p. Hudáč je 
vlastníkom susedných parciel registra „C“ KN č. 1061/65, 1061/180, 1061/204, 1061/205, 
1061/206, 1061/207, ktoré sú zapísané na LV č. 7790, k.ú. Mlynárce. Parcely vo vlastníctve 
Mesta Nitry pretínajú bývalý areál Ferrenit a sú pre mesto nevyužiteľné. 
Kupujúci uhradí poplatky spojené s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností. 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 426/2013-MZ zo dňa 
12.12. 2013, v znení uznesenia č. 160/2014-MZ zo dňa 15.05.2014  (Hudáč – k.ú. 
Mlynárce). 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 12.12.2013 prerokovalo Návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Hudáč – odpredaj častí pozemkov, 
k.u. Mlynárce) a uznesením č. 426/2013-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 
predaj častí pozemkov v kat. úz. Mlynárce, vo vlastníctve Mesta Nitry zapísaných na 
LV č. 8074, a to: 
- z parcely registra „E“ KN č. 1061 – orná pôda o výmere 278 m2  - diel č.1 o výmere 13 m2 
            -  diel č.2 o  výmere   1m2 
- z parcely registra „E“ KN č. 196 – orná pôda o výmere 2 056 m2 – diel č.3 o výmere 127m2 

            -  diel č. 4 o výmere   13 m2 
- z parcely registra „E“ KN č. 322/3– ostatná plocha o výmere 3440 m2-diel č.5 o výmere 1m2 
- z parcely registra „E“ KN č. 195  –  orná pôda o výmere 474 m2 – diel č.6 o výmere 81 m2 
            -  diel č.7 o výmere 66 m2, 
ktoré v zmysle geometrického plánu č. 14/2013 tvoria novovytvorené parcely registra  
„C“ KN č. 1061/207 – zastavaná plocha o výmere 803 m2 
     č. 1061/65 – zastavaná plocha o výmere 1343 m2 
     č. 1061/206 – zastavaná plocha o výmere 800 m2, 
pre Romana Hudáča, bytom Cabaj 815, 951 17 Cabaj – Čápor, za cenu 40,- €/m2 +DPH 
z dôvodu, že p. Hudáč je vlastníkom susedných parciel registra „C“ KN č. 1061/65, 1061/180, 
1061/204, 1061/205, 1061/206, 1061/207, ktoré sú zapísané na LV č. 7790, k.ú. Mlynárce. 
Parcely vo vlastníctve Mesta Nitry pretínajú bývalý areál Ferrenit a sú pre mesto 
nevyužiteľné. 
Kupujúci uhradí poplatky spojené s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností. 
 
uložilo 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s podmienkou 
úhrady kúpnej ceny a nákladov spojených s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti na 
základe vystavenej faktúry v termíne do 31.03. 2014 
 
Odbor majetku: 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemkov parc. registra „E“ KN č.195 a č.196, zapísaných na LV 
č. 8074 v kat. úz. Mlynárce. Tieto parcely pretínajú bývalý areál Ferenit a tvoria majetkovú 
podstatu časti plochy pod stavbami i prístupmi, resp. okolitými pozemkami. Žiadateľ p. 
Roman Hudáč je vlastníkom parciel zapísaných na LV č. 7790, kat. úz. Mlynárce. 
 Uznesením č. 67/2009-MZ zo dňa 19.03.2009 bol schválený odpredaj pozemkov KN 
pre Romana Hudáča  a taktiež aj pre  spoločnosť METROPOLITEJ, s.r.o., Topoľčany podľa 
GP č. 30/2007 za cenu 26,-€/m2 +DPH. 
 Uznesením č.177/2009-MZ zo dňa 25.06. 2009 bola schválená zmena ceny pozemkov 
pre Romana Hudáča, a to na 5 134,-€ +DPH a uznesením č.275/2009-MZ zo dňa 24.09. 2009 
zmena straty účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 15.12.2009. 
  Nakoľko v kat. úz. Mlynárce  bol v r. 2012 ukončený ROEP (register obnovenej 
evidencie pozemkov), na náklady Romana Hudáča bol  vyhotovený  nový geometrický plán 
č.  14/2013, vyhotoveným GEODETI s.r.o. – Ing. Dana Fedorová, so sídlom  Priehradná ul.1, 
949 01 Nitra, IČO: 36539325 za účelom určenia vlastníckych  práv k nehnuteľnostiam  p.č. 
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1061/65, 1061/206 a 1061/207. Do straty účinnosti uznesenia t. j. do 15.12.2009  nebola 
s p. Hudáčom uzatvorená kúpna zmluva, a to hlavne z dôvodu, že o odpredaj  tých istých 
pozemkov  mala záujem aj spoločnosť METROPOLITEJ, s.r.o. 
Odbor majetku písomne žiadal o upresnenie parciel, ktoré majú byť predmetom odpredaja, 
nakoľko  vo svojej žiadosti uvádzali aj parcely, ktoré boli schválené pre Romana Hudáča. Na 
našu žiadosť o vyjadrenie nereagovali.  
V zmysle uznesenia č.67/2009-MZ  a na základe novovyhotoveného  GP č.14/2013 požiadal 
Roman Hudáč opätovne o odpredaj predmetných  častí pozemkov. Po schválení odpredaja 
uznesením č. 426/2013 požiadal pán Roman Hudáč s ohľadom na jednotlivé súvislosti 
z minulých rokov o prehodnotenie ceny pri  odpredaji častí pozemkov v kat. úz. Mlynárce. 
Žiadateľ Roman Hudáč dňa 16.04.2014 bol oboznámený s uznesením Mestskej rady v Nitre č. 
268/2014-MR zo dňa 01.04. 2014 (t.j. s  kúpnou cenou 35,-€ + DPH) a zároveň požiadal 
o možnosť úhrady kúpnej ceny podľa splátkového kalendára.   
 Na základe schváleného uznesenia odbor majetku vypracoval kúpnu zmluvu, ktorá bola 
predložená  na Okresný úrad – katastrálny odbor v Nitre. 

Vzhľadom na skutočnosť, že  Okresný úrad - katastrálny odbor v Nitre, požaduje aj 
v takýchto prípadoch doloženie schváleného zámeru odpredaja (aj napriek skutočnosti, že 
pôvodné uznesenie bolo schválené v r. 2009) je z uvedeného dôvodu potrebné, aby Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre schválilo aj zámer odpredaja týchto nehnuteľností. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zmenu uznesenia č. 426/2013-MZ zo dňa 12.12.2013, v znení uznesenia č. 160/2014 
–MZ zo dňa 15.05.2014 ( Hudáč - k.ú. Mlynárce), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


