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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (predzáhradky 
v užívaní vlastníkov domov) 
 
s ch v a ľ u j e  
 
a) zámer odpredať pozemky vo vlastníctve mesta Nitra do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom priľahlých rodinných domov a vlastníkom bytov v priľahlých bytových domoch v 
spoluvlastníckych pomeroch zodpovedajúcich ich podielom na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach predmetných domov, za cenu: 
I. lokalita – 17 €/m2 + DPH 
II. lokalita – 13 €/m2 + DPH 
III. lokalita – 10 €/m2 + DPH 
IV. lokalita – 7 €/m2 + DPH  
s tým, že maximálna výmera predzáhradiek bude do 200 m2 
 
b) prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Nitra vlastníkom priľahlých rodinných domov 
a vlastníkom bytov v priľahlých bytových domoch za cenu stanovenú podľa VZN č. 21/2009 
v prípade, že niektorý z nich nebude súhlasiť s odkúpením pozemkov podľa bodu a) tohto 
uznesenia 
 
Odpredaj resp. prenájom bude hodnotený ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
predložiť zmenu VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre 
 
          T: 31.12.2011 
          K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry 
(predzáhradky v užívaní vlastníkov domov) 

 
 

V súlade s ustanovením § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry. 

Oddelenie majetku MsÚ v Nitre priebežne rieši žiadosti obyvateľov – vlastníkov 
rodinných domov a bytových domov o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra 
využívaných výhradne ako dvor pri dome prípadne predzáhradku. V minulosti boli 
prideľované stavebné pozemky len v obmedzenej výmere podľa vtedy platnej normy. Nakoľko 
však išlo o malú výmeru, vlastníci domov po ukončení stavby užívali svoju časť aj s 
pozemkami vo vlastníctve Mesta Nitry.  

Z uvedeného dôvodu predkladáme materiál na komplexné riešenie majetkovoprávneho 
usporiadania predmetných pozemkov a pri stanovení ceny navrhujeme členiť územie mesta na 
štyri lokality a to: 
I. lokalita  – mestská časť Staré mesto, a to ulice: Coboriho, Štefánikova (od križovatky s 
Coboriho ul. po Svätoplukovo námestie), Farská, Kupecká, Mostná, Kmeťkova, Kúpeľná, 
Svätoplukovo námestie, Ul. B. Němcovej, Sládkovičova ul., Radlinského, Palárikova, 
Mlynská, Ul. Fraňa Mojtu, Štúrova (od mostu po kruhový objazd), Damborského, Piaristická, 
Cyrilometodejské námestie, Na Vŕšku, J. Vuruma, Cintorínska, Palánok, Párovská, Hviezdna, 
Ďurkova, Mariánska, Školská, Skalná, Pri synagóge, Župné námestie, Podzámska (v časti 
rovnobežnej s ul. Mostnou), Samova, Pribinovo námestie, Kráľovská cesta, Východná, Malá, 
Hradná, Horný palánok, Námestie Jána Pavla II., 
II. lokalita  – mestská časť Staré mesto s výnimkou ulíc uvedených v I. lokalite,  
III. lokalita  – Klokočina, Diely, Chrenová, Čermáň, Horné a Dolné Krškany, Zobor po  
Dolnozoborskú a Jeleneckú ul. vrátane, Mlynárce – východná časť ohraničená Dubíkovou ul., 
IV. lokalita  – Mlynárce – zvyšok mestskej časti, Zobor – zvyšok mestskej časti, Drážovce, 
Kynek, Janíkovce, Párovské Háje. 

Odporúčaná kúpna cena v jednotlivých lokalitách predstavuje sumu:  
I. lokalita – 17,-€/m2 +DPH 
II. lokalita – 13,-€/m2 + DPH 
III. lokalita – 10,-€/m2 + DPH 
IV. lokalita – 7,-€/m2 + DPH 

Odd. majetku bude po schválení uznesenia postupne podľa jednotlivých katastrálnych 
území oslovovať zistených užívateľov predmetných pozemkov s ponukou na odkúpenie. V 
prípade, že nebudú súhlasiť, bude im navrhnutý prenájom za cenu podľa VZN č. 21/2009 
s úhradou nájomného spätne za 2 roky v zmysle Občianskeho zákonníka. 
V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov môže byť 
odpredaj príp. prenájom hodnotený ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Komisia pre podnikateľskú činnosť a správu majetku MZ: na rokovaní dňa 8.2.2010 bola 
uvedená žiadosť prerokovaná a uznesením č. 20/2010 a odporúča navrhnuté riešenie, ako 
i kúpne ceny. 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 02.03.2010 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (predzáhradky v užívaní vlastníkov domov) 
a odporúča schváliť: 
a) zámer odpredať pozemky vo vlastníctve mesta Nitra do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom priľahlých rodinných domov a vlastníkom bytov v priľahlých bytových domoch v 
spoluvlastníckych pomeroch zodpovedajúcich ich podielom na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach predmetných domov, za cenu: 
I. lokalita – 17 €/m2 + DPH 



II. lokalita – 13 €/m2 + DPH 
III. lokalita – 10 €/m2 + DPH 
IV. lokalita – 7 €/m2 + DPH  
s tým, že bude zapracovaná do materiálu výmera predzáhradiek max. do 200 m2 
 
b) prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Nitra vlastníkom priľahlých rodinných domov 
a vlastníkom bytov v priľahlých bytových domoch za cenu stanovenú podľa VZN č. 21/2009 
v prípade, že niektorý z nich nebude súhlasiť s odkúpením pozemkov podľa bodu a) tohto 
uznesenia 
 
Odpredaj resp. prenájom bude hodnotený ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
uložiť 
vedúcemu oddelenia majetku 
predložiť zmenu VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre 
 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra tak, ako je uvedený 
v návrhu na uznesenie. 
 
 
 
 
 
 
 
  


