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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 pozemkom parc. č. 463 a so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 
218/778 na pozemku p. č. 460/2, k. ú. Nitra
s ch v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov odpredaj
a) spoluvlastníckeho podielu mesta Nitry o veľkosti 218/778 na pozemku registra „C“ KN,   

parc. č. 460/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 389 m2 (výmera zodpovedajúca 
spoluvlastníckemu podielu je 109 m2), k. ú. Nitra, LV č. 6849,

b) parcely registra „C“ KN, parc. č. 463 – záhrady o výmere 108 m2, k. ú. Nitra, LV č. 3681 
vo vlastníctve mesta Nitra

do podielového spoluvlastníctva Jozefa Langheitera, rod. Langheitera a Eriky Langheiterovej, 
rod. Haverovej, obaja trvale bytom Janka Kráľa 94, 949 01 Nitra, pre každého o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1/2 za kúpnu cenu vo výške 16,60 EUR/m2.
Predmetné parcely majú charakter priľahlého pozemku v zmysle § 2 ods. 6 zákona                   
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 30.06.2015
K: MR



Návrh na nakladanie s pozemkom parc. č. 463 a so spoluvlastníckym podielom vo 
veľkosti 218/778 na pozemku p. č. 460/2, k. ú. Nitra

     V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitra v znení dodatku č. 1 – č. 7 predkladáme Návrh na nakladanie s 
pozemkom parc. č. 463 a so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 218/778 na pozemku    
p. č. 460/2, k. ú. Nitra.

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 28/2010-MZ zo dňa 28.01.2010 v znení 
uznesenia č. 259/2010-MZ zo dňa 09.09.2010 schválilo zámer odpredaja spoluvlastníckych 
podielov na dvoroch pri štvorbytovkách na Ul. J. Kráľa z majetku Mesta Nitra do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkom bytov v priľahlých bytových domoch a zámer odpredaja 
priľahlých záhradiek do výlučného vlastníctva ich užívateľov spomedzi vlastníkov bytov, a to 
prvovlastníkom bytov za cenu vo výške 16,60 EUR/m2 a ostatným vlastníkom bytov za cenu 
26,56 EUR/m2 + DPH. V prípade, že by niektorý z vlastníkov bytov nesúhlasil s odkúpením 
záhradky alebo príslušného spoluvlastníckeho podielu na dvore, bol zároveň schválený aj 
zámer prenájmu uvedených nehnuteľností. 

Jozef Langheiter, rod. Langheiter a Erika Langheiterová, rod. Haverová (ďalej len 
„žiadatelia“) sú vlastníkmi bytu č. 1, 1.p., v bytovom dome súp. č. 1061, o. č. 94 postavenom 
na parcelách registra „C“ KN č. 461/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 105 m2 a p. č. 461/2 
– zast. plochy a nádvoria o výmere 105 m2, k. ú. Nitra, LV č. 5476 a tomu zodpovedajúceho 
spoluvlastníckeho podielu 6358/26854 na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku. 
Žiadatelia žiadosťou zo dňa 17.09.2014 (e. č. 123850) vyjadrili súhlas s odkúpením 
spoluvlastníckeho podielu mesta Nitry o veľkosti 218/778- ín na priľahlom pozemku (dvore) 
registra „C“ KN č. 460/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 389 m2 (výmera zodpovedajúca 
spoluvlastníckemu podielu je 109 m2), k. ú. Nitra, LV č. 6849 a parcely registra „C“ KN č. 463 
– záhrady o výmere 108 m2, k. ú. Nitra, LV č. 3681 vo vlastníctve mesta Nitra. Predmetné 
parcely majú charakter priľahlého pozemku v zmysle § 2 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Žiadatelia sú osoby, ktorým bol byt prevedený pri 1. prevode z vlastníctva mesta Nitry ako 
doterajším nájomcom, t. j. sú tzv. prvovlastníkmi a vzťahuje sa na nich zákonom regulovaná 
kúpna cena vo výške 16,60 EUR/m2.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť 
na zasadnutí konanom dňa 11.11.2014 prerokovala predmetnú žiadosť a uznesením                  
č. 167/2014 odporučila schváliť odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 463 – záhrady o 
výmere 108 m2 na LV č. 3681 v kat. úz. Nitra a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti    
218/778-ín priľahlého pozemku reg. „C“ KN parc. č. 460/2 – zast. plochy o výmere 389 m2 na 
LV č. 6849 v kat. úz. Nitra do podielového spoluvlastníctva Jozefovi Langheiterovi a Erike 
Langheiterovej, obaja bytom Janka Kráľa 94, Nitra ako prvovlastníkom bytu č. 1, pre každého 
o veľkosti podielu ½ za cenu 16,60 EUR/m2.

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 13.01.2015 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre uznesením č. 67/2015-MR schváliť
Návrh na nakladanie s pozemkom parc. č. 463 a so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 
218/778 na pozemku p. č. 460/2, k. ú. Nitra, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.



Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
Návrh na nakladanie s pozemkom parc. č. 463 a so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 
218/778 na pozemku p. č. 460/2, k. ú. Nitra tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.






