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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 
7261/209 k. ú. Nitra)

I. alternatíva
neschvaľuje 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 – ostatné plochy o výmere 1332 m2 k. ú. Nitra 
zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry (pôvodná výmera pozemku bola 1349 m2, 
z ktorej bolo GP č. 35/2015 odčlenených 17 m2 pre  novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 
7261/213) pre Jaroslava Lysého a manž. Alenu Lysú, Mons. Vágnera 25, 949 12 

alebo

II. alternatíva
schvaľuje 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 – ostatné plochy o výmere 1332 m2 k. ú. Nitra 
zapísaný na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry (pôvodná výmera pozemku bola 1349 m2, 
z ktorej bolo GP č. 35/2015 odčlenených 17 m2 pre  novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 
7261/213), za kúpnu cenu .......... €/m2 + DPH pre Jaroslava Lysého a manž. Alenu Lysú, 
Mons. Vágnera 25, 949 12 Nitra z dôvodu, že na uvedenom pozemku majú záujem postaviť 
„Kozmetický salón + byt“ na základe predloženej PD – výkr. č. 2, situácia – osadzovací plán, 
ktorý zohľadňuje podmienky stanovené ÚHA a je v súlade so schváleným územným plánom 
mesta Nitra, a to formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Kúpna zmluva bude uzatvorená 
po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby a počas výstavby bude pozemok 
v nájme spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájomné vo výške 0,16 
€/m2/rok, a to od právoplatnosti stavebného povolenia max. 2 roky, v prípade nedodržania 
termínu kolaudácie bude nájomné zvýšené na 10,39 €/m2/rok.
Na odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 k. ú. Nitra sa uskutočnili dve obchodné 
verejné súťaže, do ktorých sa neprihlásil žiaden záujemca. Z toho dôvodu súťažná komisia 
navrhla znížiť kúpnu cenu a rokovať s Jaroslavom Lysým a manž. Alenou Lysou, bytom 
Mons. Vágnera 25, 949 12 Nitra, ktorý ako prvý požiadali o odkúpenie predmetného 
pozemku ešte pred vyhlásením OVS, do ktorej sa neprihlásili z dôvodu vysokej kúpnej ceny, 
o možnosti odkúpenia uvedeného pozemku formou PHOZ.“
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia

                                                                                                                          T: 31.10.2015
                                                                                                                          K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry (pozemok „C“ KN 
parc. č. 7261/209 k. ú. Nitra)
V súlade so Zákonom 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 nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry na základe žiadosti, ktorú 
predložil Jaroslav Lysý a manž. Alená Lysá, bytom Mons. Vágnera 25, 949 12 Nitra. 
     
Jaroslav Lysý a manž. Alena Lysá, bytom Mons. Vágnera 25, 949 12 Nitra listom zo dňa 
26.06.2014 požiadali o odkúpenie pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 o výmere 1349 m2 v   
k. ú. Nitra so zámerom postaviť na pozemku kozmetický salón + byt..      
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. č. 7261/209 – ostatné plochy o výmere 1349 m2 v  
k. ú. Nitra (predtým pozemok parc. č. 7261/201 – ostatné plochy o výmere 2274 m2).
Žiadatelia požiadali o odkúpenie časti pozemku parc. č. 7261/201 o výmere cca 1400 m2 v k. 
ú. Nitra dňa 13.09.2012. Žiadosť bola postúpená na vyjadrenie ÚHA , ktorý vyzval žiadateľov 
na prepracovanie predloženej urbanisticko-architektonickej štúdie dostavby parcely, ktorá 
preukáže možnosti jej využitia vzhľadom na existujúce limity. 
Žiadatelia dňa 16.04.2013 predložili prepracovanú urbanisticko-architetektonickú štúdiu 
dostavby parcely č. 7261/201 k. ú. Nitra, Kmeťova ulica, „Kozmetický salón + byt“ podľa 
vyjadrenia útvaru hlavného architekta. ÚHA sa vyjadril, že predložená prepracovaná PD –
výkr. č. 2, situácia – osadzovací plán zohľadňuje podmienky stanovené ÚHA a prerokované 
s projektantom PD a je v súlade so schváleným územným plánom mesta Nitra.  

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 258/2014-MZ na svojom zasadnutí konanom 
dňa 04.09.2014 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 odpredať 
pozemok „C“ KN parc. č. 7261/209 – ostatné plochy o výmere 1349 m2 k. ú. Nitra zapísaný 
na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry pre Jaroslava Lysého a manž. Alenu Lysú, Mons. 
Vágnera 25, 949 12 Nitra z dôvodu, že na uvedenom pozemku majú záujem postaviť 
„Kozmetický salón + byt“ na základe predloženej PD – výkr. č. 2, situácia – osadzovací plán, 
ktorý zohľadňuje podmienky stanovené ÚHA a je v súlade so schváleným územným plánom 
mesta Nitra, a to formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Kúpna zmluva bude uzatvorená 
po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby a počas výstavby bude pozemok 
v nájme spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájomné vo výške 0,16 
€/m2/rok, a to od právoplatnosti stavebného povolenia max. 2 roky, v prípade nedodržania 
termínu kolaudácie bude nájomné zvýšené na 10,39 €/m2/rok.
Na odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209 k. ú. Nitra sa uskutočnili dve obchodné 
verejné súťaže, do ktorých sa neprihlásil žiaden záujemca. Z toho dôvodu súťažná komisia 
navrhla znížiť kúpnu cenu a rokovať s Jaroslavom Lysým a manž. Alenou Lysou, bytom 
Mons. Vágnera 25, 949 12 Nitra, ktorý ako prvý požiadali o odkúpenie predmetného 
pozemku ešte pred vyhlásením OVS, do ktorej sa neprihlásili z dôvodu vysokej kúpnej ceny, 
o možnosti odkúpenia uvedeného pozemku formou PHOZ.“

Stanovisko MsÚ v Nitre: Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre:
Pozemok „C“ KN parc. č. 7261/209 sa nachádza v lokalite funkčne určenej pre bývanie a 
doplnkovo vybavenosť – t. j. sú prednostne určené pre zariadenia bývania – táto funkcia je 
prevládajúca s umiestnením doplnkovej základnej a vyššej komerčnej  a nekomerčnej 
vybavenosti aj v integrácii s objektmi bývania, ktoré negatívne nevplývajú na priestory 
a prostredie bývania. Na vymedzených plochách nie sú prístupné poľnohospodárske funkcie, 
areálové výrobné funkcie a skladové prevádzky a areálové dopravné zariadenia.
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Z hľadiska priestorového usporiadania je v danej lokalite stanovená zástavba uličná voľná do 
4 NP, s koeficientom zastavanosti kz <= 0,6 vrátane spevnených plôch a chodníkov.
Útvar hlavného architekta MsÚ vydal k dopravnému napojeniu z územného hľadiska 
vyjadrenie, podľa ktorého dopravné napojenie predmetnej parcely je potrebné riešiť 
rozšírením existujúceho vjazdu na parc. č. 7261/200 na celkovú šírku min. 5,5 m. To 
znamená, že kupujúci bude musieť vybudovať na pozemku „C“ KN parc. č. 7261/210 – ost. 
plocha o výmere 76 m2 prístup k pozemku „C“ KN parc. č. 7261/209. OO rroozz šš íírreenniiee vvjjaazz dduu jjee
pp oott rreebbnnéé pp oožž iiaaddaaťť MM eess tt oo NNiitt rraa ((ÚÚtt vvaarr hhllaavvnnééhhoo aarrcchhiitt eekktt aa -- rreeffeerráátt ddoopp rraavvyy aa cceess tt nnééhhoo
hhoosspp ooddáárrss tt vvaa)) vv zz mmyy ss llee cceess tt nnééhhoo zz áákkoonnaa čč.. 113355//6611 ZZ bb.. oo pp oovvoolleenniiee nnaa úúpp rraavvuu vvjjaazz dduu..
PParkovanie zabezpečiť na pozemku v zmysle STN 736110/Z1. 

Odbor majetku: Žiadatelia požiadali o odkúpenie časti pozemku parc. č. 7261/201 o výmere 
cca 1400 m2 v    k. ú. Nitra ešte dňa 13.09.2012. Žiadosť bola postúpená na vyjadrenie ÚHA , 
ktorý vyzval žiadateľov na prepracovanie predloženej urbanisticko-architektonickej štúdie 
dostavby parcely, ktorá preukáže možnosti jej využitia vzhľadom na existujúce limity. 
Žiadatelia dňa 16.04.2013 predložili prepracovanú urbanisticko-architetektonickú štúdiu 
dostavby parcely č. 7261/201 k. ú. Nitra, Kmeťova ulica, „Kozmetický salón + byt“ podľa 
vyjadrenia útvaru hlavného architekta. ÚHA sa vyjadril, že predložená prepracovaná PD –
výkr. č. 2, situácia – osadzovací plán zohľadňuje podmienky stanovené ÚHA a prerokované 
s projektantom PD a je v súlade so schváleným územným plánom mesta Nitra.  
Dňa 13.03.2014 sa uskutočnilo 1. kolo OVS na odpredaj predmetného pozemku a dňa 
30.04.2014 sa uskutočnilo 2. kolo OVS. Ani do jedného kola sa neprihlásil žiaden záujemca. 
Žiadatelia uvádzajú, že do OVS sa neprihlásili z dôvodu vysokej minimálnej kúpnej ceny 
110,- €/m2 + DPH.
Podľa Znaleckého posudku č. 124/2013 zo dňa 30.09.2013 je celková hodnota predmetného 
pozemku 110.213,30 € (bez DPH), čo predstavuje 81,70 €/m2 (bez DPH).
Žiadatelia vo svojej žiadosti uvádzajú, že nakoľko na predmetnom pozemku je potrebné 
vybudovať prípojky inžinierskych sietí, rozšíriť existujúci vjazd a stredom pozemku vedie 
vodovodná prípojka pre susediaci dom, žiadajú o zníženie kúpnej ceny na sumu 50,- €/m2 + 
DPH.
Odbor majetku dal vyhotoviť geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 7261/213 –
ost. pl. o výmere 30 m2, ktorým bolo odčlenených 17 m2 z pozemku parc. č. 7261/209, na 
základe žiadosti manželov Michalíkových. Zámer odpredaja pre manželov Michalíkových bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 161/2015-MZ zo dňa 30.04.2015. 
Odpredaj novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 7261/213 podľa GP č. 35/2015 bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 215/2015-MZ zo dňa 11.06.2015. 
Kúpna zmluva na odpredaj predmetného pozemku bola uzatvorená dňa 03.08.2015.

VMČ č. 4 – Klokočina na svojom zasadnutí konanom dňa 13.05.2013 žiadosť prerokoval 
a žiada predložiť na zasadnutie VMČ urbanisticko-architektonickú štúdiu s vyjadrením 
hlavného architekta mesta Nitry.

Stanovisko VMČ č. 4 – Klokočina odbor majetku prekonzultoval s ÚHA a podľa ich 
vyjadrenia nie je v tomto štádiu riešenia žiadosti potrebné predkladať ÚHA urbanisticko-
architektonickú štúdiu. Postačujúca je predložená situácia. Štúdiu bude potrebné predložiť až 
v prípade, že predmetná časť parcely bude odpredaná žiadateľovi.
Túto informáciu odbor majetku predložil VMČ č. 4 – Klokočina na jeho ďalšie zasadnutie.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 06.06.2013 prerokovala 
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predmetnú žiadosť a uznesením č. 106/2013 odporučila schváliť odpredaj pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 7261/201 – ostatné plochy o výmere 2274 m2 kat. úz. Nitra formou 
obchodnej verejnej súťaže.
VMČ č. 4 – Klokočina na svojom zasadnutí konanom dňa 10.06.2013 žiadosť prerokoval 
a VMČ nesúhlasí s predajom predmetného pozemku o výmere cca 1 400 m2. VMČ navrhuje 
ponechať časť pozemku ako rezervu pre vybudovanie verejnoprospešných stavieb (chodníky), 
zistiť trasy inžinierskych sietí a ponechať okolo nich ochranné pásmo.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 10.07.2014 prerokovala 
predmetnú žiadosť a uznesením č. 99/2014 odporučila schváliť odpredaj pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 7261/209 o výmere 1349 m2 k. ú. Nitra pre Jaroslava Lysého a manž., bytom 
Mons. Vágnera 25, Nitra za kúpnu cenu vo výške 80,-€/m2 + DPH.

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 26.05.2015 prerokovala návrh na
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 7261/209
k. ú. Nitra),
a odporúča neschváliť 
odpredaj predmetnej nehnuteľnosti tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie v I. alternatíve.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 11.06.2015 prerokovalo návrh 
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry  (pozemok „C“ KN parc. č. 
7261/209 k. ú. Nitra),
a Mestské zastupiteľstvo v Nitre neprijalo uznesenie k danému bodu rokovania.

V zmysle rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre (Čl. 40 bod 4.) sa môže 
materiál predložiť na rokovanie MZ znovu o 3 mesiace.  

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