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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, MARTINÁK, 
s.r.o.)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámenu novovytvorených pozemkov, a to: 
- parc. č. 6312/238 – zastavaná plocha o výmere 250 m2 a parc. č. 6312/239 – zastavaná

plocha o výmere 250 m2 odčlenených geometrickým plánom č. 139/2014 vyhotoveným 
Miroslavom Fuskom a autorizačne overeným Ing. Dušanom Lydikom od parc. reg. „C“ 
KN č. 6312/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 502 m2 na LV č. 3681 v k. ú. 
Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra a

- parc. č. 6312/240 – zastavaná plocha o výmere 250 m2 odčlenená geometrickým plánom 
č. 139/2014 vyhotoveným Miroslavom Fuskom a autorizačne overeným Ing. Dušanom 
Lydikom od parc. reg. „C“ KN č. 6312/58 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
4 462 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra 

za novovytvorený pozemok parc. č. 6312/237 – zastavaná plocha o výmere 750 m2 odčlenený 
geometrickým plánom č. 139/2014 vyhotoveným Miroslavom Fuskom a autorizačne 
overeným Ing. Dušanom Lydikom od parc. reg. „C“ KN č. 6312/125 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 075 m2 na LV č. 4808 v k. ú. Nitra vo vlastníctve spoločnosti 
MARTINÁK, s.r.o., Ružinovská 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35 700 181, v zastúpení: Ing. 
Vladimír Martinák, bez ďalšieho finančného vyrovnania.

Dôvodom zámeny je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 
6312/125, do ktorého zasahuje stavba „PPD Rozšírenie ulice Golianova“, ktorej investorom je 
Mesto Nitra, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – rozšírenie vozovky s dobudovaním 
chodníka a SO 06 – verejné osvetlenie.

u k la d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 28.02.2015
K: MR



Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra
(k. ú. Nitra, MARTINÁK, s.r.o.)

  
V súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení neskorších 
dodatkov predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra.

Mestský úrad v Nitre obdržal dňa 26.09.2013 žiadosť spoločnosti MARTINÁK, s.r.o., 
Ružinovská 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35 700 181 (ďalej len „žiadateľ“) o zámenu časti
o výmere cca 750 m2 z pozemku parc. reg. „C“ KN č. 6312/125 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1075 m2 na LV č. 4808 v k. ú. Nitra vo vlastníctve spoločnosti 
MARTINÁK, s.r.o. za zodpovedajúcu rovnako veľkú časť z pozemku parc. reg. „C“ KN č. 
6312/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42502 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo 
vlastníctve Mesta Nitra. Presnú výmeru určí geometrický plán, ktorý dá v prípade schválenia 
zámeru zámeny pozemkov vypracovať spoločnosť MARTINÁK, s.r.o.. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre: uznesením č. 359/2013-MZ zo dňa 17.10.2013 v znení 
uznesenia č. 164/2014-MZ zo dňa 15.05.2014 schválilo:
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámer zameniť časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra na LV č. 3681, a to:
časť o výmere cca 500 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) z parc. reg. „C“ KN č. 
6312/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 502 m2 a
časť o výmere cca 250 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) z parc. reg. „C“ KN č. 
6312/58 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 462 m2

za časť pozemku o výmere cca 750 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) vo vlastníctve 
spoločnosti MARTINÁK, s. r. o., Ružinovská 5, Bratislava, IČO: 35700181, v k. ú. Nitra                  
na LV č. 4808, a to parc. reg. „C“ KN č. 6312/125 – zastavané plochy a nádvoria o výmere      
1 075 m2 bez finančného vyrovnania, 

z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 
6312/125, do ktorého zasahuje stavba „PPD Rozšírenie ulice Golianova“, ktorej investorom 
je Mesto Nitra, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – rozšírenie vozovky s dobudovaním 
chodníka a SO 06 – verejné osvetlenie“

Mestský úrad v Nitre: Ide o pozemky v mestskej časti Čermáň na Golianovej ul. 
v Nitre, kde žiadateľ realizuje bytovú výstavbu. Lokalita je ohraničená ulicami Golianova, 
Bottova a Michala Lukniša. Dôvodom zámeny je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych 
vzťahov k pozemku parc. č. 6312/125, do ktorého zasahuje stavba „PPD Rozšírenie ulice 
Golianova“, ktorej investorom je Mesto Nitra, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 –
rozšírenie vozovky s dobudovaním chodníka, plocha o výmere 84,83 m2 a SO 06 – verejné 
osvetlenie v dĺžke 8 m. 

Na základe schváleného zámeru zámeny v zmysle uznesenia č. 359/2013-MZ zo dňa 
17.10.2013 v znení uznesenia č. 164/2014-MZ zo dňa 15.05.2014 dala spoločnosť 
MARTINÁK, s.r.o. vypracovať podľa zastavovacej štúdie budúceho využitia novovytvorených 
pozemkov geometrický plán na odčlenenie novovytvorených pozemkov, ktoré sú predmetom 
zámeny, odčlenených od parc. č. 6312/1, parc. č. 6312/58 a parc. č. 6312/125. 



Odboru majetku MsÚ v Nitre bol v júli 2014 doručený geometrický plán č. 139/2014, 
ktorý vyhotovil Miroslav Fuska a autorizačne overil Ing. Dušan Lydik. Predmetný geometrický 
plán odčleňuje novovytvorené pozemky, a to:
- parc. č. 6312/238 – zastavaná plocha o výmere 250 m2 a parc. č. 6312/239 – zastavaná 

plocha o výmere 250 m2 odčlenené od parc. reg. „C“ KN č. 6312/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 42 502 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra,  

- parc. č. 6312/240 – zastavaná plocha o výmere 250 m2 odčlenená od parc. reg. „C“ KN 
č. 6312/58 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 462 m2 na LV č. 3681 v k. ú. Nitra 
vo vlastníctve Mesta Nitra

- parc. č. 6312/237 – zastavaná plocha o výmere 750 m2 odčlenená od parc. reg. „C“ KN 
č. 6312/125 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 075 m2 na LV č. 4808 v k. ú. Nitra 
vo vlastníctve spoločnosti MARTINÁK, s.r.o., Ružinovská 5, 821 01 Bratislava.

Podľa geometrického plánu č. 139/2014 je teda predmetom zámeny novovytvorený 
pozemok parc. č. 6312/237 o výmere 750 m2 vo vlastníctve spoločnosti MARTINÁK, s.r.o. za 
novovytvorené pozemky parc. č. 6312/238, 6312/239 a 6312/240 vo vlastníctve Mesta Nitra 
o celkovej výmere spolu 750 m2.

Stanovisko Útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre č. 15500/2014 zo dňa 
28.08.2014 k predloženému geometrickému plánu č. 139/2014: Akékoľvek plánované 
investičné zámery na odčlenených parcelách musia byť v súlade s funkčnými aj priestorovými 
regulatívmi schváleného Územného plánu mesta Nitry a vydaným územným rozhodnutím. Na 
predmetné pozemky už bolo vydané územné rozhodnutie. Akýkoľvek zámer na vzniknutých 
parcelách je potrebné odsúhlasiť a povoľovať v zmysle stavebného zákona. V rpípade 
investičného zámeru na umiestnenie stavby, ÚHA MsÚ v Nitre upozorňuje na dodržanie 
odstupových vzdialeností od komunikácií v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z.. Návrh 
geometrického plánu nezohľadňuje súčasný stav po rekonštrukcii Golianovej ul.. V prípade, ak 
by mali byť novovytvorené parcely stavebnými pozemkami, nutné je doplniť zákres súčasného 
stavu do výkresu situácie s dodržaním stavebného zákona a odstupových vzdialeností v zmysle 
Vyhlášky 562/2002 Z. z., min. 3 m od komunikácie. Pre umiestnenie stavby bytového domu na 
parc. č. 6312/240 je parcela nevhodná.

Na základe pracovného rokovania konaného dňa 16.09.2014 Ing. Vladimír Martinák, 
konateľ spoločnosti MARTINÁK, s.r.o., berie na vedomie, že v prípade, ak bude chcieť 
realizovať na novoodčlenených pozemkoch parc. č. 6312/237, 6312/238 a 6312/239 výstavbu 
bytových domov, je povinný dodržať stanovisko Útvaru hlavného architekta č. 15500/2014 zo 
dňa 28.08.2014.

Výbor mestskej časti č. 3 – Čermáň: žiadosť prerokovala na zasadnutiach dňa 
24.09.2013 a 22.05.2014 a odporúča schváliť zámenu pozemkov za podmienok stanovených 
vo vyjadrení vydanom Útvarom hlavného architekta MsÚ.

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiadosť
prerokovala na zasadnutiach dňa 26.09.2013 a 05.06.2014 a odporúča schváliť zámenu s tým, 
že výmera zamieňaných nehnuteľností musí byť rovnaká, a preto sa nehnuteľnosti zamenia bez 
ďalšieho finančného vyrovnania v tej istej lokalite podľa predloženej zastavovacej štúdie.

Mestská rada v Nitre: materiál prerokovala na zasadnutí dňa 23.09.2014, odporúča 
schváliť zámenu pozemkov tak, ako je uvedené v návrh na uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie.








