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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 
(NDS, a.s., Bratislava - rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ Selenec“) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 (NDS, a.s., 
Bratislava - rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ Selenec“) a to: 
 
v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. vypúšťa pôvodné znenie: 
„Parc. č. 1291/9 – ostatná plocha o výmere 12 m2 za cenu 353,1089€“ 
a nahrádza ho znením: 
„Parc. č. 1291/1 – ostatná plocha o výmere 12 m2 za cenu 353,1089€“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 
(NDS, a.s., Bratislava - rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ Selenec“  

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 34. riadnom zasadnutí konanom dňa 28.01.2010 uznesením č. 
25/2010-MZ schválilo: 
odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitry pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., Mlynské 
Nivy č. 45, Bratislava, IČO: 35 919 001 a to: 
1. v k. ú. Horné Krškany (kúpna zmluva č. 079P/HK), LV č. 7982 spolu o výmere 831 m2 a to: 
Parc. č. 1291/9 – ostatná plocha o výmere 12 m2 za cenu 353,1089€ 
Parc. č. 1291/2 ostatná plocha o výmere 11 m2 za cenu 323,6832€ 
Parc. č. 1291/5 – ostatná plocha o výmere 11 m2 za cenu 323,6732€ 
Parc. č. 1291/6 – ostatná plocha o výmere 166 m2 za cenu 4884,6737€ 
Parc. č. 1291/9 – ostatná plocha o výmere 619 m2 za cenu 18214,5363€ 
Parc. č. 1291/11 – ostatná plocha o výmere 12 m2 za cenu 353,1089€ 
Cena spolu: 24 452,7842€ x koeficient 1,2 = 29 343,34€ 
2. v k. ú. Kynek (kúpna zmluva č.: 034P/KYN), LV č. 7871 a to: 
Parc. č. 396/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 893 m2 za cenu 14 877,9977€ 
a pozemky zapísané na LV č. 7872 spolu o výmere 658 m2 a to: 
Parc. č. 396/52 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 359 m2 za cenu 5760,0159€ 
Parc. č. 396/53 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 za cenu 2374,6027€ 
Parc. č. 396/85 – ostatné plochy o výmere 27 m2 za cenu 433,2054€ 
Parc. č. 396/86 – ostatné plochy o výmere 124 m2 za cenu 1989,5320€ 
Cena spolu: 25 435,3528€ x koeficient 1,2 = 30 522,42€ 
3. v k.ú. Nitra (kúpna zmluva č.116P/NITRA), LV č. 6661 a to: 
Parc. č. 8833/71 – ostatné plochy o výmere 80 m2 za cenu 2883,2503€ 
Časť z PK parc. č. 1762 – potok – verejný neknihovaný majetok, ktorá tvorí KN pozemky a to: 
Parc. č. 8833/72 – ostatné plochy o výmere 26 m2 za cenu 937,0564€ 
Parc. č. 8833/73 – ostatné plochy o výmere 3 m2 za cenu 108,1219€ 
časť z PK parc. č. 4086 – ulica – verejný neknihovaný majetok, ktorá tvorí KN pozemok a to: 
Parc. č. 8833/48 – ostatné plochy o výmere 90 m2 za cenu 3817,0086€ 
časť z PK parc .č. 4087 – ulica – verejný neknihovaný majetok, ktorá tvorí KN pozemok a to: 
Parc. č. 8833/34 – ostatné plochy o výmere 880 m2 za cenu 37 321,8615€ 
Cena spolu:45 067,2987€ x koeficient 1,2 = 54 080,76€ 
4. v k.ú. Párovské Háje (kúpna zmluva č. 022P/PH), LV č. 8703 spolu o výmere 16319 m2 a to:  
Parc. č. 4082/91 – ostatné plochy o výmere 14826 m2 za cenu 229 609,5917€ 
Parc. č. 4082/92 – ostatné plochy o výmere 1493 m2 za cenu 23 122,0235€ 
Cena spolu: 252 731,6152€ x koeficient 1,2 = 303 277,94€ 
uložilo 
vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti 
uznesenia s úhradou kúpnej ceny po vystavení faktúry v termíne do 31.12.2010 
 
Pri prepisovaní údajov z podkladov o predmetných pozemkoch bolo v prvom riadku v bode 1. 
v k.ú. Horné Krškany (kúpna zmluva č. 079/HK), LV č. 7982 omylom uvedené nesprávne 
parcelné číslo, a to:  parc. č. 1291/9 – ostatná plocha o výmere 12 m2 za cenu 353,1089€ 
správne má byť uvedené:  parc. č. 1291/1 – ostatná plocha o výmere 12 m2 za cenu 353,1089€ 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 02.03.2010 odporučila schváliť zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2010-MZ zo dňa 28.1.2010. 
 
 Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 25/2010-MZ zo dňa 28.1.2010 
(NDS, a.s., Bratislava - rýchlostná komunikácia „R1 Nitra, západ Selenec“) tak ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie. 



  


