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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra v katastrálnom 
území Chrenová (MŠ Za Humnami) 
 
s c h v a ľ u j e  
odkúpenie častí nehnuteľností a jednotlivých podielov nehnuteľností vo vlastníctve známych 
vlastníkov v katastrálnom území Chrenová, a to: 
1. parc. č. 362/5 – zastavaná plocha o výmere 364 m2 v areáli MŠ odčlenená GP č. 20/2010 

od pôvodných  parc. registra „E“ KN č. 68 – záhrady o výmere 359 m2 a č. 69 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 na liste vlastníctva č. 2385 vo vlastníctve: 
Ján Stančev, Majakovského 189/12, Nitra, Stanislav Stančev, Beethovenova 449/9, Nitra 
a Lýdia Angelovová, rod. Stančevová, Bajkalská 679/3, Nitra, 

2. podielu 9/32 z parc. registra „E“ KN č. 72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 408 
m2  na liste vlastníctva č. 2386 vo vlastníctve Márie Konečnej, rod. Halásovej, B. 
Němcovej 310/11, Nitra, 

3. podielu 9/32 z parc. č. 362/6 – zastavaná plocha o výmere 337 m2 a podielu 9/32 z parc. 
č. 362/8 – zastavaná plocha o výmere 33 m2 odčlenených GP č. 20/2010 od pôvodnej 
parc. registra „E“ KN č. 73 – záhrady o výmere 452 m2 na liste vlastníctva č. 2386 vo 
vlastníctve Márie Konečnej, rod. Halásovej, B. Němcovej 310/11, Nitra, 

4. podielu 1/10 z parc. registra „E“ KN č. 78/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 
m2 na liste vlastníctva č. 2388 vo vlastníctve Heleny Urbanovej, rod. Fintovej, Levická 
32, Nitra a podielu 1/10 parc. registra „E“ KN č. 78/2 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 40 m2 na liste vlastníctva č. 2388 vo vlastníctve Ing. Ladislava Fintu, rod. 
Fintu, Kuhnova 486/5, Nitrianske Hrnčiarovce,  

5. z parc. registra „E“ KN č. 78/4 – záhrady o výmere 169 m2 a parc. registra „E“ KN č. 79 
– záhrady o výmere 584 m2 na liste vlastníctva č. 2390 odkúpenie podielu 1/10 vo 
vlastníctve Heleny Urbanovej, rod. Fintovej, Levická 32, Nitra, podielu 1/10 vo 
vlastníctve Ing. Ladislava Fintu, rod. Fintu, Kuhnova 486/5, Nitrianske Hrnčiarovce, 
podielu 1/15 vo vlastníctve Zdeňka Depeša, Dlhá 814/3, Nitra, podielu 1/15 vo 
vlastníctve Ladislava Depeša, Levická 263/27, Nitra a podielu 1/15 vo vlastníctve 
Jaroslava Depeša, Wilsonovo nábrežie 187/156, Nitra,  

za cenu 50 €/m2 vrátane DPH do vlastníctva Mesta Nitra 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
          T: 30.09.2010 
          K: MR 
 
 
 
           



Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra 
v katastrálnom území Chrenová – MŠ Za Humnami 

 
V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta predkladáme návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov do 
vlastníctva Mesta Nitra v katastrálnom území Chrenová. 

Mestský úrad v Nitre: Stavba materskej škôlky Za Humnami je postavená na 
pozemkoch registra „E“ katastra nehnuteľností v katastrálnom území Chrenová vo vlastníctve 
fyzických osôb, prevažná časť vlastníkov sú neznámi vlastníci, ktorých zastupuje Slovenský 
pozemkový fond. Na pozemky pod stavbou má Mesto Nitra uzatvorené nájomné zmluvy so 
známymi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom, ako správcom pozemkov 
neznámych vlastníkov.  

Stavba škôlky bola postavená a skolaudovaná v roku 1979. Vzhľadom k tomu, že je 
v záujme Mesta Nitra získať nenávratné finančné prostriedky z európskych štrukturálnych 
fondov na rekonštrukciu škôlky, snahou je majetkovoprávne usporiadať pozemky nielen pod 
stavbou škôlky, ale aj v jej areáli formou odkúpenia od známych vlastníkov do vlastníctva 
Mesta Nitra. Pozemky neznámych vlastníkov nie je možné odkúpiť, keďže Slovenský 
pozemkový fond, ako správca, vlastníctvo týchto pozemkov nemôže prevádzať.  

Celý areál materskej škôlky leží na 15 pozemkoch parciel registra „E“ KN. Z týchto 
pozemkov sa majetkovoprávne usporiadanie dotýka iba 7 pozemkov, zvyšné pozemky sú vo 
vlastníctve neznámych vlastníkov, od ktorých nie je možné pozemky odkúpiť. Vzhľadom 
k tomu, že vlastníkmi 7 dotknutých pozemkov sú známi aj neznámi vlastníci, v celosti je 
možné odkúpiť iba 2 pozemky, a to parc. č. 68 a 69 od pôvodných známych vlastníkov. Zo 
zvyšných 5 pozemkov je možné odkúpiť iba určitý podiel od pôvodných známych vlastníkov. 

Celková reálna plocha, ktorú je možné odkúpiť od známych vlastníkov predstavuje 
výmeru 892 m2.  

Výbor mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce: prerokoval návrh dňa 23.11.2009 
a súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra.  

Komisia MZ pre podnikateľskú činnosť a správu majetku: prerokovala návrh dňa 
09.11.2009 a odporúča majetkovoprávne usporiadanie pozemkov od známych vlastníkov.   

 
 Mestská rada v Nitre: prerokovala návrh na zasadnutí dňa 02.03.2010 a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra 
za cenu 50€/m2 vrátane DPH: 
 
 Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra 
v katastrálnom území Chrenová – MŠ Za Humnami tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


