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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 Nitra (Ing. Štefan Košovan, PhD., 
Braneckého 7, 949 01 Nitra a Mgr. Peter Košovan, Štefánikova trieda  68, 949 01 Nitra) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj časti nehnuteľnosti pod stavbou domu odčlenenej GP č. 266/2009 ako parc. č. 2291/3 
– zastavaná plocha o výmere 29 m2 z parc. č. 2291 – ostatná plocha o výmere 11 941 m2 vo 
vlastníctve Mesta Nitra na liste vlastníctva č. 3681 v katastrálnom území Nitra, Ing. Štefanovi 
Košovanovi, PhD., bytom Braneckého 7, 949 01 Nitra v podiele 1/2 a Mgr. Petrovi 
Košovanovi, bytom Štefánikova trieda 68, 949 01 Nitra v podiele 1/2,  za cenu 30 €/m2 + DPH 
za podmienky, že kupujúci uhradia návrh na vklad do katastra nehnuteľností   
 
u k l a d á  
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry 
 
          T: 30.06.2010 
          K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Štefan Košovan, 
PhD., Braneckého 7, 949 01 Nitra a Mgr. Peter Košovan, Štefánikova trieda 68, 949 01 

Nitra)  
 

V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a VZN mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Štefan 
Košovan, PhD., Braneckého 7, 949 01 Nitra a Mgr. Peter Košovan, Štefánikova trieda 68, 949 01 
Nitra). 

Žiadatelia Ing. Štefan Košovan, PhD. a Mgr. Peter Košovan požiadali dňa 19.11.2009 
o odkúpenie časti nehnuteľnosti na Braneckého ulici v katastrálnom území Nitra o celkovej výmere 
123 m2 z pozemku parc. č. 2291 – ostatná plocha o výmere 11 941 m2 vo vlastníctve Mesta Nitra 
na liste vlastníctva č. 3681. Ide o parcelu č. 2291/2 o výmere 123 m2 odčlenenú GP č. 94/2007, 
ktorý vyhotovila Ing. Bohuslava Bebjaková dňa 16.04.2007 a úradne overil Ing. Rudolf Szombath 
dňa 10.05.2007.   

Mestský úrad v Nitre: Predmetná nehnuteľnosť parc. č. 2291/2 je sčasti zastavaná stavbou 
vo vlastníctve žiadateľov na Braneckého ulici, podľa ktorých túto nehnuteľnosť kúpil ich starý otec 
Jozef Košovan od Bernáta Rolfesa v roku 1939 a od toho roku je neprerušene v ich užívaní. 
Písomný doklad o kúpe sa však v dôsledku II. Svetovej vojny nezachoval. Ako užívatelia pozemku 
urobili viaceré sanačné opatrenia zamerané na ochranu a stabilizáciu narušeného okraja 
vystaveného rozsiahlej deštrukcii vodnej erózie.  

Z hľadiska Územného plánu mesta Nitry a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN, sa predmetná nehnuteľnosť, ktorú chcú žiadatelia odkúpiť, 
nachádza v lokalite funkčne určenej pre urbánnu ekostabilizujúcu zeleň a je v priamom kontakte s 
chráneným územím – Prírodná pamiatka Rolfesova baňa, ktorá patrí medzi významné geologické 
a geomorfologické lokality na Slovensku. Mesto Nitra pripravuje projekt sanácie Rolfesovej bane 
a využitia pre rekreačné účely. V prípade odpredaja nehnuteľnosti parc. č. 2291/2 bude nový 
vlastník pozemku povinný vykonať sanačné práce pre statické zabezpečenie pozemku a stavieb na 
vlastné náklady.  

Mesto Nitra vzhľadom na lokalizáciu a jedinečnú unikátnosť dolomitového lomu – 
Triasový dolomitový útvar, kde platí 4. stupeň ochrany, zaradilo lom ako prioritu do programu 
verejných prác na rok 2009 – 2011. Na základe toho bol navrhnutý harmonogram prác zahŕňajúci 
všetky stupne PD týkajúce sa zabezpečenia statiky celého lomu a funkčného využitia z hľadiska 
geológie, rekreácie  kultúry. V roku 2008 bola vypracovaná PD Inžiniersko-geologický prieskum 
Rolfesovej bane vrátane jej statického zabezpečenia svahov. V ďalších etapách sa plní 
harmonogram prác zabezpečujúci financie na realizáciu vypracovanej PD.   

V zmysle Zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa na odpredaj časti 
pozemku zastavanej stavbou vo vlastníctve žiadateľov môže uplatniť výnimka podľa § 9a ods. 8 
písm. b). 

Výbor mestskej časti č. 2 – Staré mesto: prerokoval žiadosť a odporúča riešiť vlastnícke 
právo v prospech žiadateľov s prihliadnutím na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie statiky 
Rolfesovej bane, ktorú dalo mesto Nitra vypracovať.  

Komisia MZ pre podnikateľskú činnosť a správu majetku: uznesením č. 299/2009 
odporúča len odpredaj pozemku pod stavbou domu o výmere cca 30 m2 za cenu 30 €/m2 + DPH. 
 Mestská rada v Nitre prerokovala návrh a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť odpredaj časti nehnuteľnosti parc. č. 2291 pod stavbou domu za cenu 30 €/m2 + DPH. 

Oddelenie majetku MsÚ v Nitre obdržalo dňa 12.01.2010 geometrický plán č. 266/2009, 
ktorý odčleňuje novú parcelu pod stavbou domu, ktorá je zapracovaná v návrhu na uznesenie. 
 Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je uvedený 
v návrhu na uznesenie. 
 



 


