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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti
pozemku parc. „C“ KN č. 2709/10 kat. úz. Zobor ul. Malá Podhájska) 
I. alternatíva
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať časť pozemku parc. „C“-KN č. 2709/10 – zastavané plochy a nádvoria v 
celkovej výmere 587 m2 zapísanej v LV č. 3079 kat. úz. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra,
a to ako novovytvorenej parcely „C“ KN č. 2709/40 vo výmere 5 m2 a parcely „C“ KN č. 
2790/41 vo výmere 1 m2, čo spolu predstavuje výmeru 6 m2, pre žiadateľa Ing. Jozefa Bačku, 
bytom ul. Podhájska č. 7, 949 01 Nitra, vlastníka priľahlej nehnuteľnosti.
Dôvodom odpredaja je nutné zlegalizovanie neoprávneného záberu pozemku pre kolaudáciu 
stavebného objektu – garáže.
Žiadateľ uhradí náklady spojené s vyhotoveným geometrickým plánom a vkladom do katastra 
nehnuteľností.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

                                                                                                                     T: 31.05.2015

alebo

II. alternatíva
n e s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať časť pozemku parc. „C“-KN č. 2709/10 – zastavané plochy a nádvoria v 
celkovej výmere 587 m2 zapísanej v LV č. 3079 kat. úz. Zobor vo vlastníctve Mesta Nitra, 
a to ako novovytvorenej parcely „C“ KN č. 2709/40 vo výmere 5 m2 a parcely „C“ KN č. 
2790/41 vo výmere 1 m2, čo spolu predstavuje výmeru 6 m2, pre žiadateľa Ing. Jozefa Bačku, 
bytom ul. Podhájska č. 7, 949 01 Nitra, vlastníka priľahlej nehnuteľnosti.
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj 
časti pozemku parc. „C“ KN č. 2709/10 kat. úz. Zobor ul. Malá Podhájska)

      V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení dodatku č. 1,2 a 3 
predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra.

      Mesto Nitra je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti parc. „C“ KN č. 2709/10 – zastavané 
plochy a nádvoria v celkovej výmere 587 m2, zapísanej v LV č. 3079, kat. úz. Zobor.
   Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, odbor majetku obdržal žiadosť Ing. Jozefa Bačku, 
bytom Podhájska ul. č. 7, 949 01 Nitra, o odpredaj časti pozemku z parc. „C“ KN č. 2709/10 
– zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 587 m2, a to ako novovytvorenej parcely 
„C“ KN č. 2709/40 vo výmere 5 m2 a č. 2790/41 vo výmere 1 m2, spolu vo výmere 6 m2.
Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza na ul. Malá Podhájska. Žiadateľ sa pri vymeraní hraníc 
stavby – garáže s vydaným právoplatným stavebným povolením na svoj pozemok parc. „C“ 
KN č. 2709/8, posunul do mestskej parcely (MK ul. Malá Podhájska).  
Dôvodom žiadosti je nutné zlegalizovanie neoprávneného záberu  kvôli kolaudácii uvedeného 
stavebného objektu.
Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre: vydal pod č. UHA17500/2014 vyjadrenie, 
v zmysle ktorého nemá námietky k odpredaju častí predmetného pozemku, na ktorých je 
umiestnená garáž. V zmysle ÚPN mesta Nitry je na parc. „C“ KN č. 2709/10 navrhovaná 
miestna obslužná komunikácia MO 6-12/40. Z uvedeného dôvodu požaduje zachovať 
prejazdnú šírku vozovky. 
Výbor mestskej časti č. 6 Zobor a Dražovce: na základe stanoviska                                       
č. 604ú/15655/2014/OM zo dňa 14. 11. 2014 súhlasí s odpredajom časti parcely Ing. Jozefovi 
Bačkovi.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí 
konanom dňa 04. 12. 2015 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča schváliť odpredaj časti 
pozemku parc. „C“ KN č. 2709/10 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 587 m2,  
kat. úz. Zobor, a to novovytvorenej parcely „C“ KN č. 2709/40 vo výmere 5 m2 a parcely „C“ 
KN č. 2709/41 vo výmere 1 m2 pre Ing. Jozefa Bačku, bytom ul. Podhájska č. 7, 949 01 
Nitra, za kúpnu cenu 80,-- EUR/m2 + DPH.
Odbor majetku MsÚ v Nitre: posúdil žiadosť a situáciu žiadateľa a stavebníka garáže Ing. 
Jozefa Bačku na základe doloženého overeného geometrického plánu GEODETICA s.r.o. č. 
29/2014 zo dňa 25. 07. 2014 určeného na zameranie garáže parc. č. 2709/39,40 a oddelenie 
parc. č. 2709/41, doloženého právoplatného stavebného povolenia na garáž ako aj obhliadkou 
na tvare miesta, tak, že došlo k nesprávne vymeraným hraniciam stavby stavebníkom 
a z tohto dôvodu môže navrhnúť odpredaj vzniknutého neoprávneného záberu časti 
mestského pozemku spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre Návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti pozemku parc. „C“ 
KN č. 2709/10 kat. úz. Zobor ul. Malá Podhájska) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.
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