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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 
( Pozemky p. č. 803 a p. č.807/2 v k. ú. Horné Krškany ) 
 
I. alternatíva 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj novovytvorených pozemkov parc.č.803/2 až č.803/8, č.803/10 až č.803/16, č.803/18 
až č.803/26, ďalej novovytvoreného pozemku parc. č. 803/1 určeného na komunikáciu 
vrátane priestoru na detské ihrisko a novovytvorených pozemkov parc. č.803/17 a č.803/27 
určených k výstavbe trafostanice, odčlenených z parciel č. 803 a č.807/2, zapísaných na LV 
č.7185  vo vlastníctve Mesta Nitry podľa GP č.28/2009  na základe OVS, vypísanej na všetky 
uvedené pozemky jednému záujemcovi, kde   
min. kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom a bude   
zvýšená o náklady na  vypracovanie štúdie – 3 320 € a vypracovanie GP – 5100 €  
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
predložiť na schválenie mestskej rady súťažné podmienky pre vypísanie a realizovanie 
obchodnej verejnej súťaže   
                                                                                                                       T : 15.05.2010 
                                                                                                                       K: MR 
II. alternatíva 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj novovytvorených pozemkov parc.č.803/2 až 803/8, č.803/10 až 803/16, č.803/18 až 
803/26, odčlenených z parciel č. 803 a č.807/2, zapísaných na LV č.7185  vo vlastníctve 
Mesta Nitry podľa GP č.28/2009 jednotlivo priamym predajom najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty zverejnením zámeru odpredať pozemky najmenej na 15 dní 
a zverejnením lehoty na doručenie cenových ponúk záujemcov.  
Novovytvorený pozemok parc. č. 803/1, určený na komunikáciu vrátane priestoru na detské 
ihrisko: 
a) odpredať  v príslušných podieloch k jednotlivým pozemkom  
alebo  
b) ponechať vo vlastníctve mesta, s tým že mesto zabezpečí jeho výstavbu  spolu s inž.  
sieťami.  
 
u k l a d á   
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť zverejnenie zámeru odpredať pozemky jednotlivo                              T: 30.04.2010 
zabezpečiť zostavenie a zvolanie komisie na vyhodnotenie                                  T: 30.06.2010  
pripraviť materiál na schválenie víťazov   do MR a MZ                                        T: 30.09.2010 
                                                                                                                                 K: MR 

 
 
 
 

2. 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry 
( Pozemky p. č. 803 a p. č. 807/2 v k. ú. Horné Krškany ) 

 
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta Nitry predkladáme návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
Mesta Nitra.  
Mesto Nitra je vlastníkom pozemkov p.č.807/2 – ostatná plocha o výmere 8489m2 a č.803 – 
zastavaná plocha o výmere 9044m2 v kat. území Horné Krškany, na ktorých  pozemkoch bolo 
v minulosti zriadené ihrisko a časť pozemku slúžila rozhodnutím Mesta Nitry č. ÚPA 270/89-
Ing.Ka ako stavebný dvor pre výstavbu ČOV. Vodohospodárske stavby pozemok v r.2001 
vypratali a odovzdali Mestu Nitra. T.č. je pozemok zanedbaný, sú na ňom skládky 
komunálneho odpadu a pod..  
Mestský úrad v Nitre: 
Oddelenie majetku  obdržalo 28 žiadostí o odkúpenie stavebného pozemku na uvedených 
parcelách za účelom výstavby rodinného domu v kat. území Horné Krškany.  
Útvar hlavného architekta zabezpečil podklady a zadal podmienky pre  vypracovanie štúdie.  
Výbor mestskej časti č. 1 - Dolné, Horné Krškany na svojom rokovaní dňa 18.02.2008 
súhlasil s odpredajom oboch parciel na účely výstavby rodinných domov, s tým že žiadal 
v pripravovanej štúdii ponechať na parcele č. 803 ( pri moste ) priestor na vybudovanie 
multifunkčnho ihriska. 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku na zasadnutí konanom 
dňa 10.03.2008 prerokovala predloženú žiadosť OM a žiadala útvar hlavného architekta MsÚ 
v Nitre o vypracovanie zastavovacej štúdie s výsledkom výstavby IBV na uvedenej ploche. 
Mesto Nitra dalo vypracovať „Zastavovaciu štúdiu bývalého ihriska v Horných Krškanoch“ , 
na základe ktorej sa územie rozdelí na  24 stavebných pozemkov o výmere cca 500-800m2 pre 
samostatne stojace rodinné domy, prístupové komunikácie a 2 plochy pre účely verejnej 
zelene , pre oddych a rekreáciu ( detské ihrisko, posedenie ).  
Štúdia odporúča preveriť geológom pred výstavbou základové pomery k stanoveniu hladiny 
podzemnej vody, ktorá môže ovplyvniťzakladanie stavieb a riešenie suterénnych priestorov. 
OM dalo vypracovať GP č.28/2009, overený 11.12.2009, ktorý rozdeľuje pozemky podľa 
schválenej štúdie. Pred zameraním boli vytýčené inž. siete ( vodovod, plynovod )  
v záujmovej oblasti, aby pri riešení rozdelenia pozemkov boli dodržané ochranné pásma.  
Uznesením č.179/2009-MZ bola schválená zámena pozemku pre potreby rozšírenia cintorína 
v Dolných Krškanoch z vlastníctva Ing. Jaroslavy Čermákovej za časť p. č. 803, t.j. jeden 
stavebný pozemok z vlastníctva Mesta Nitry. Podľa výberu vlastníčky z vyhotoveného GP sa 
jedná o novovytvorený pozemok p. č. 803/9 – zastav. plocha o výmere 849m2. 
Tento pozemok  nebude predmetom predaja, ale sa použije na zámenu pre  Ing. Čermákovú.  
Pozemky p. č. 803/17 a 803/27 v alternatíve II. zostanú vo vlastníctve Mesta Nitra, sú určené 
k výstavbe trafostanice podľa rozhodnutia ZSE na jej konečné umiestnenie. 
Výbor mestskej časti č.1 Dolné, Horné Krškany na zasadnutí dňa 22.02.2010 materiál 
prerokoval a súhlasí s navrhovanou alternatívou č. I.  
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku na riadnom zasadnutí 
konanom dňa 8.2.2010 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča presunúť celú činnosť 
s odpredajom na Nitriansku investičnú spoločnosť s podmienkou vybudovania inžinierskych 
sietí. 
 
 

3. 



Na základe uvedeného sme predložili  na rokovanie mestskej rady návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pozemky p.č.803 a p.č.807/2 v k. ú. Horné 
Krškany ).   
Mestská rada na zasadnutí dňa 02.03.2010 prerokovala návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pozemky p.č.803 a p.č.807/2 v k. ú. Horné 
Krškany ) a odporučila mestskému zastupiteľstvu  
schváliť 
odpredaj novovytvorených pozemkov parc.č.803/2 až č.803/8, č.803/10 až č.803/16, č.803/18 
až č.803/26, ďalej novovytvoreného pozemku parc. č. 803/1 určeného na komunikáciu 
vrátane priestoru na detské ihrisko a novovytvorených pozemkov parc. č.803/17 a č.803/27 
určených k výstavbe trafostanice, odčlenených z parciel č. 803 a č.807/2, zapísaných na LV 
č.7185  vo vlastníctve Mesta Nitry podľa GP č.28/2009  na základe OVS, vypísanej na všetky 
uvedené pozemky jednému záujemcovi, kde  min. kúpna cena bude stanovená znaleckým 
posudkom a navrhujeme ju: 
zvýšiť o náklady na  vypracovanie štúdie – 3 320 € a vypracovanie GP – 5100 €   
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