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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 Nitry  
(Apoštolská cirkev na Slovensku, k. ú. Mlynárce) 
 
I. alternatíva 
n e s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Mlynárce parc. č. 425/101 – zastavaná plocha 
o výmere 173 m2, parc. č. 425/102 – zastavaná plocha o výmere 36 m2, parc. č. 425/103 – 
zastavaná plocha o výmere 123 m2 a parc. č. 425/104 – zastavaná plocha o výmere 138 m2 
odčlenených geometrickým plánom č. 32010 z parc. č. 425/99, LV č. 7194 vo vlastníctve 
mesta Nitry pre: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra, Kupecká 6, Nitra, IČO: 421 200 
71 
 
II. alternatíva 
s c h v a ľ u j e 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 
odpredaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Mlynárce parc. č. 425/101 – zastavaná plocha 
o výmere 173 m2, parc. č. 425/102 – zastavaná plocha o výmere 36 m2, parc. č. 425/103 – 
zastavaná plocha o výmere 123 m2 a parc. č. 425/104 – zastavaná plocha o výmere 138 m2 
odčlenených geometrickým plánom č. 32010 z parc. č. 425/99, LV č. 7194 vo vlastníctve 
mesta Nitry pre: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra, Kupecká 6, Nitra, IČO: 421 200 
71 za cenu .........€/m2 + DPH 
 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
 
 

T: 31.12.2010 
         K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitry  
(Apoštolská cirkev na Slovensku, k. ú. Mlynárce) 

 
 
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.  

Listom zo dňa 7.7.2009 nás Mgr. Miroslav Tóth zástupca spol. Apoštolská cirkev na 
Slovensku, zbor Nitra, Kresťanské centrum Mozaika so sídlom na Kupeckej č. 6 v Nitre 
požiadal o odkúpenie časti pozemku za účelom výstavby kostola – komunitného centra 
v mestskej časti Diely. Ide o plochy D4 a D6 v rozmeroch 12 m x 40 m vyznačené v situácii 
projektovej dokumentácie k stavbe „Pešia zóna a nové centrum Diely“. Predmetné budúce 
objekty spolu o výmere 470 m2 sú umiestnené na pozemku v k.ú. Mlynárce, parc. č. 425/99, 
LV č. 7194 vo vlastníctve Mesta Nitry.  

Podľa predloženej architektonickej štúdie je navrhovaný objekt dvojpodlažný: v 
prízemí sú priestory určené pre obchod a služby rozdelené na 4 sektory a poschodie je 
vyhradené pre sídlo spoločnosti s kanceláriami a komunitné centrum. Komunitné centrum 
bude slúžiť pre veriacich na vykonávanie bohoslužieb a zároveň budú tieto priestory 
multifunkčne využívané pre rôzne sociálne projekty zamerané pre rodiny s deťmi a pod. 
Počet návštevníkov bohoslužieb je v súčasnosti do 100 osôb. 
Mestský úrad v Nitre : Predmetný pozemok tvorí súčasť územia určeného pre dostavbu Pešej 
zóny a nového centra Diely v zmysle vypracovanej dokumentácie pre územné konanie 
obstaranej Mestom Nitra. V rámci predmetnej dokumentácie výstavby miestneho centra bol 
riešený stavebný spôsob využitia pozemkov a priestorové regulatívy novej zástavby vo forme 
polyfunkčných objektov základnej vybavenosti a služieb s prípustnou funkciou doplnkového 
bývania. Parkovanie pre potreby centra Diely je riešené novonavrhovanými parkoviskami, 
ktorých realizáciu bude potrebné zabezpečovať súčasne s dostavbou jednotlivých objektov, 
nakoľko v lokalite nie je možné parkovanie na úkor bytových domov.  
Odd. majetku dalo podľa územnoplánovacej štúdie vypracovať geometrický plán na 
odčlenenie všetkých plôch. Podľa neovereného geometrického plánu č. 32010GP 
vyhotoveného Ing. Púchovskou sú z parc. č. 425/99 zapísanej na LV č. 7194 vo vlastníctve 
Mesta Nitry odčlenené predmetné plochy D4 a D6 spolu o výmere 470 m2ako novovytvorené 
pozemky: 

parc. č. 425/101 – zastavaná plocha o výmere 173 m2,  
parc. č. 425/102 – zastavaná plocha o výmere   36 m2, tvorí funkciu podchodu 
parc. č. 425/103 – zastavaná plocha o výmere 123 m2  
parc. č. 425/104 – zastavaná plocha o výmere 138 m2. 
Komisia pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť dňa 13.1.2010 
predmetnú architektonickú štúdiu prerokovala a súhlasí s predloženým návrhom 
s podmienkou doriešenia parkovania pre potreby navrhovanej stavby komunitného centra.  
Výbor mestskej časti č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce: žiadosť bola prerokovaná 
dňa 3.11.2009 – nesúhlasí s odpredajom nakoľko požadovaná výstavba nezapadá do plánovanej 
koncepcie. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku: Uznesením č. 286/2009 zo 
dňa 9.11.2009 bolo odporučené žiadateľovi dopracovať architektonickú štúdiu v zmysle 
pripomienok Útvaru hlavného architekta. Žiadosť bola opätovne prerokovaná dňa 08.02.2010 
a uznesením č. 19/2010 odporučila vypracovať geometrický plán, navrhnúť využitie 
jednotlivých objektov, rokovať s príslušným VMČ a s obyvateľmi tejto mestskej časti 
a nehnuteľnosť odpredať formou vypísania obchodnej verejnej súťaže. 
 
 



Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 02.03.2010 prerokovala návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami a uznesením odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre: 
neschváliť 
odpredaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Mlynárce parc. č. 425/101 – zastavaná plocha 
o výmere 173 m2, parc. č. 425/102 – zastavaná plocha o výmere 36 m2, parc. č. 425/103 – 
zastavaná plocha o výmere 123 m2 a parc. č. 425/104 – zastavaná plocha o výmere 138 m2 
odčlenených geometrickým plánom č. 32010 z parc. č. 425/99, LV č. 7194 vo vlastníctve mesta 
Nitry pre: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra, Kupecká 6, Nitra, IČO: 421 200 71 

 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v 

Nitre návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Apoštolská cirkev na 
Slovensku, k. ú. Mlynárce) tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


