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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
(k.ú. Dražovce, odpredaj časti pozemku „E“KN parc. č. 1583/201, Holubyho ul.)
I. 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
zámer odpredať časti pozemku spolu o výmere 79 m2 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Dražovce, zapísaného na LV č. 1699, „E“KN parc. č. 1583/301 - ostatné plochy o výmere 
962 m2, a to časť o výmere cca 12 m2, na ktorej je postavený rodinný dom a časť o výmere 
cca 67 m2 (výmeru spresní geom. plán) pre Miroslava Májika a manželku Annu Májikovú 
rod. Ivaničovú, bytom Holubyho 501/45, Nitra.
Odpredaj predmetných častí pozemku spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je 
z dôvodu, že časť je zastavaná stavbou rodinného domu vo vlastníctve manželov Májikových 
a ostanú časť (priľahlý pozemok) využívajú ako dvor a záhradu spolu s pozemkami vo 
svojom vlastníctve „C“KN parc. č. 1581/162 a 1581/59, LV č. 242.

Do uzatvorenia kúpnej zmluvy budú predmetné nehnuteľnosti predmetom prenájmu budúcich 
kupujúcich v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace za cenu 0,21€/m2/rok, z dôvodu, že túto časť pozemku užívajú spolu 
s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve ako jeden celok.
ukladá
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

alebo 
II. alternatíva
neschvaľuje
zámer odpredať časti pozemku spolu o výmere 79 m2 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Dražovce, zapísaného na LV č. 1699, „E“KN parc. č. 1583/301 - ostatné plochy o výmere 
962 m2, a to časť o výmere 12 m2, na ktorej je postavený rodinný dom a časť o výmere 67 m2

pre Miroslava Májika a manželku Annu rod. Ivaničovú, obaja bytom Holubyho 501/45, Nitra.
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra
(k.ú. Dražovce, odpredaj časti pozemku „E“KN parc. č. 1583/201, Holubyho ul.)

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

Odbor majetku MsÚ Nitra eviduje žiadosť manželov Májikových, bytom Holubyho 
501/45, Nitra, zo dňa 7.7.2014 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Dražovce, 
„C“KN parc. č. 1583/9 o celkovej výmere 79 m2 bez založeného listu vlastníctva. Majetkovú 
podstatu predmetného pozemku tvorí pozemok vo vlastníctve Mesta Nitra zapísaný v registri 
„E“KN parc. č. 1583/301 – ostatné plochy o celkovej výmere 962 m2, LV č. 1699. 

Z priloženého geodetického zamerania skutkového stavu je zrejmé, že na časti 
predmetného pozemku stojí rodinný dom s.č. 501 vo vlastníctve žiadateľov – záber o výmere 
12 m2, zvyšok pozemku o výmere 67 m2 využívajú žiadatelia ako dvor a záhradu spolu 
s pozemkami „C“KN parc. č. 1581/162 a 1581/59 zapísanými na LV č. 242 vo vlastníctve 
žiadateľov. Žiadatelia postavili rodinný dom v r. 1975 na mieste starého domu – súčasný 
zákres v mape.

Manželia Májikoví sú vo vyššom veku a obávajú sa, že ak bude kúpna cena vysoká, 
nebudú mať na odkúpenie dostatok fin. prostriedkov, preto navrhli, že by odkúpili, len časť 
pozemku pod domom a ostatnú časť by si vzali do prenájmu.
Stanovisko MsÚ Nitra: podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a podľa Zmien 
a doplnkov územného plánu mesta Nitry č. 2 schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením č. 921/08-MZ zo dňa 26.06.2008 a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta 
Nitry č.3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Nitry sa predmetný pozemok nachádza v lokalite určenej na bývanie.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 58/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 schválilo 
v bode a) zámer odpredať pozemky vlastníkom priľahlých rodinných domov a bytov 
/predzáhradky/ v tejto lokalite za cenu 7,-€/m2,  s tým, že maximálna výmera predzáhradiek 
bude do 100 m2. V bode b) schválilo prenájom pozemkov vlastníkom priľahlých rod. domov 
a bytov za cenu stanovenú VZN č. 21/2009 v prípade, že niektorý z nich nebude súhlasiť 
s odkúpením pozemkov podľa bodu a) tohto uznesenia.

VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce: žiadosť o vyjadrenie bola predložená dňa 5.8.2015 –
vyjadrenie doložíme na zasadnutie MZ

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí 
konanom dňa 20.08.2014 uznesením č. 118/2015 odporučila MZ schváliť odpredaj častí 
pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dražovce, „E“KN parc. č. 1583/301, LV č. 
1699 a to časť o výmere 12 m2, na ktorej je postavený rodinný dom a časť o výmere 67 m2

pre Miroslava Májika a manželku Annu rod. Ivaničovú, bytom Holubyho 501/45, Nitra za 
kúpnu cenu 26,56€/m2 +DPH.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (k.ú. Dražovce, 
odpredaj časti pozemku „E“KN parc. č. 1583/201, Holubyho ul.) tak, ako je uvedený 
v návrhu na uznesenie.
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   Mat. č. 328/2015

7.8.2015
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