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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 Nitra (časť pozemku „C“ 
KN parc. č. 1312/1 k. ú. Nitra)

I. alternatíva
n e s ch 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 odpredať časť pozemku „C“ KN parc. č. 1312/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere cca 
10 m2 k. ú. Nitra (presnú výmeru určí geometrický plán), zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve 
Mesta Nitry pre Ing. Petra Vilčeka, Farská 3, Nitra s manž. a Ing. Jána Vilčeka, Farská 3, Nitra

alebo

II. alternatíva
s ch 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 odpredať časť pozemku „C“ KN parc. č. 1312/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere cca 
10 m2 k. ú. Nitra (presnú výmeru určí geometrický plán), zapísaný na LV č. 3681 vo 
vlastníctve Mesta Nitry pre Ing. Petra Vilčeka, Farská 3, Nitra s manž. a Ing. Jána Vilčeka, Farská 

3, Nitra, z dôvodu, že pri realizácii opravy stien na prízemí svojej budovy, pri demontáži 
interiérového obkladu zistili značne zatečenú obvodovú stenu susediacu s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve Mesta Nitry – budova na Farskej ul. č. 5. Príčinou tohto stavu je  drevený 
prístrešok opretý o ich budovu v zadnej časti pozemku parc. č. 1312/1. Prístrešok je 
v havarijnom stave s prevalenou strechou bez odvodu vody, pričom podľa všetkého neplní 
žiadnu funkciu a bolo by potrebné ho asanovať.
Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti – budovy  s. č. 1294 na pozemku 
parc. č. 1297 k. ú. Nitra na Farskej ul. č. 3 a požiadali o odkúpenie predmetnej časti pozemku, 
na ktorej stojí problémový prístrešok, ktorý by v prípade odkúpenia asanovali vo vlastnej 
réžii, pričom prístup na pozemok (dverný otvor) by zrealizovali z ich budovy.
Kupujúci uhradia náklady spojené s 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: 31.10.2015
K: MR
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry
(časť pozemku „C“ KN parc. č. 1312/1 k. ú. Nitra)

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 v platnom znení 
predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry.

Odbor majetku eviduje žiadosť Ing. Petra Vilčeka, Farská 3, Nitra s manž. a Ing. Jána Vilčeka, 
Farská 3, Nitra zo dňa 26.02.2015 o odkúpenie časti pozemku „C“ KN parc. č. 1312/1 – zast. plochy 
a nádvoria o výmere cca 10 m2 k. ú. Nitra, zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry.
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku „C“ KN parc. č. 1312/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 322 
m2 k. ú. Nitra zapísaný na LV č. 3681.

Žiadatelia svoju žiadosť odôvodňujú tým, že sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti –
budovy  s. č. 1294 na pozemku parc. č. 1297 k. ú. Nitra na Farskej ul. č. 3, kde realizujú 
opravy stien na prízemí svojej budovy, kde pri demontáži interiérového obkladu zistili značne 
zatečenú obvodovú stenu susediacu s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – budova na 
Farskej ul. č. 5. Príčinou tohto stavu je  drevený prístrešok opretý o ich budovu v zadnej časti 
pozemku parc. č. 1312/1. Prístrešok je v havarijnom stave s prevalenou strechou bez odvodu 
vody, pričom podľa všetkého neplní žiadnu funkciu a bolo by potrebné ho asanovať.
Žiadatelia žiadajú o odkúpenie predmetnej časti pozemku, na ktorej stojí problémový 
prístrešok, ktorý by v prípade odkúpenia asanovali vo vlastnej réžii, pričom prístup na 
pozemok (dverný otvor) by zrealizovali z ich budovy.

Stanovisko MsÚ v Nitre: Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre: ÚHA nemá 
námietky k odpredaju časti predmetného pozemku, na ktorom je umiestnený drevený 
prístrešok v havarijnom stave.

VMČ č. 2– Staré mesto na svojom zasadnutí konanom dňa 27.04.2015 uvedenú žiadosť 
prerokoval a nesúhlasí s odpredajom, ale odporúča odboru majetku, aby  mesto prístrešok 
odstránilo na vlastné náklady, aby nespôsoboval problémy susedným vlastníkom 
nehnuteľností.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.05.2015 prerokovala 
predmetnú žiadosť a uznesením č. 77/2015 neodporúča MZ schváliť odpredaj časti o výmere 
cca 10 m2 z pozemku parc. reg. „C“ KN č. 1312/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 322 m2

na LV č. 3681 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra pre Ing. Petra Vilčeka s manž. a Ing. 
Jána Vilčeka, všetci traja bytom Farská 3, Nitra. Komisia žiada spoločnosť Službyt Nitra, 
s.r.o. o odstránenie dreveného prístrešku nachádzajúceho sa na predmetnej časti pozemku, 
ktorý spôsobuje zatekanie vody do budovy na Farskej ul. č. 3 v Nitre.

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