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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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rímskokatolícka
cirkev, zámena nehnuteľností v  k.ú. Nitra a Dolné Krškany – vybudovanie novej trafostanice)
s c h v a ľ u j e
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
časť pozemku o výmere cca 30 m2 v kat. území Nitra parcelu registra C-KN č. 187/12 
zapísanú na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra
za časť pozemku o výmere cca 30 m2 v kat. území Dolné Krškany parcelu registra                  
E-KN č. 5059/102 zapísanú na LV č. 1138 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá tvorí 
majetkovú podstatu parcely registra C-KN č. 1491/2.
Presné výmery jednotlivých pozemkov, budú stanovené po vyhotovení geometrických plánov.
Dôvodom zámeny je, že sa tým čiastočne vysporiadajú vlastnícke vzťahy medzi Mestom 
Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou. Mesto Nitra zamení pozemky, ktoré sú v užívaní 
Rímskokatolíckej cirkvi a zámenou získa pozemok potrebný pre výstavbu trafostanice pre 
bytový dom na Dvorčanskej ulici. K stavebnému povoleniu je potrebné deklarovať vzťah 
k pozemku, ktorý bude ošetrený zmluvou o budúcej zámennej zmluve.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve a následne zabezpečiť postup 
stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

T: 30.06.2015
K: MR
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(Rímskokatolícka cirkev, zámena nehnuteľností v  k.ú. Nitra a Dolné Krškany –

vybudovanie novej trafostanice)

V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra
predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra.

Mesto Nitra je vlastníkom bytového domu BARMO na Dvorčanskej ulici v kat. území 
Dolné Krškany, ktorý je pripojený na elektrickú energiu z existujúcej trafostanice v 
súkromnom vlastníctve. Nakoľko z tejto trafostanice už nebude možný odber elektrickej 
energie, Mesto Nitra má záujem o vybudovanie novej trafostanice. Z dôvodu že pozemok
v okolí bytového domu, na ktorom je naplánovaná nová trafostanica je vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi, je potrebné získať časť tohto pozemku do vlastníctva Mesta Nitry.

Na vzájomnom rokovaní na úrovni primátora dňa 30.01.2015 sa vedenie Mesta Nitry 
a vedenie Rímskokatolíckej cirkvi dohodli na zámene časti pozemku registra E-KN parc. č. 
5059/102 v kat. území Dolné Krškany o výmere cca 30 m2 pod budúcou trafostanicou 
zapísanej na LV č. 1138 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, za časť pozemku v kat. 
území Nitra, a to parcelu registra C-KN č. 187/12 zapísanú na LV č. 3681 vo vlastníctve 
Mesta Nitra. Zároveň bolo dohodnuté aj zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
Rímskokatolíckej cirkvi za účelom uloženia elektrickej prípojky k budúcej trafostanici.

Na presné určenie výmer častí pozemkov určených na zámenu bude potrebné 
vyhotoviť geometrické plány.

Navrhujeme vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi zámenou za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra bez finančného 
vyrovnania.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra tak, 
ako je uvedený v návrhu na uznesenie.
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