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Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh na odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta 

s ch v a ľ u j e 

odkúpenie pozemkov  
I.  v k. ú. Dražovce, obec Nitra, odčlenených geometrickým plánom č. 37/2009 
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, vyhotovený dňa 03.12.2009, a to:  

1. parc. č. 814/45 – orná pôda o výmere 134 m2, 
2. parc. č. 1264/40 – orná pôda o výmere 2117 m2, 
3. parc. č. 1264/41 – zastavané plochy o výmere 19419 m2,  
4. parc. č. 1497/100 – zastavané plochy o výmere 5582 m2,  

II. v k. ú. Mlynárce, obec Nitra, odčlenených geometrickým plánom č. 39/2009 
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, vyhotovený dňa 07.12.2009, a to: 

1. parc. č. 1055/230 – ostatné plochy o výmere 298 m2, 
2. parc. č. 1055/231 – zastavané plochy o výmere 149 m2, 
3. parc. č. 1055/232 – zastavané plochy o výmere 9081 m2,  
4. parc. č. 1055/234 – ostatné plochy o výmere 13766 m2,  
5. parc. č. 1055/235 – ostatné plochy o výmere 1049 m2,  
6. parc. č. 1055/237 – ostatné plochy o výmere 648 m2,  

III. v k. ú. Lužianky, obec Nitra, odčlenených geometrickým plánom č. 38/2009 
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, úradne overeným dňa 01.02.2010, a to: 

1. parc. č. 1345/53 – zastavané plochy o výmere 2980 m2, 
2. parc. č. 1345/54 – orná pôda o výmere 229 m2, 
3. parc. č. 1345/55 – orná pôda o výmere 520 m2,  

z vlastníctva Nitra Invest, s. r. o., so sídlom Mostná 29, Nitra, IČO: 36561690, do výlučného 
vlastníctva Mesta Nitra za kúpnu cenu vo výške 0,03 € za celý predmet kúpy v súlade 
s podmienkami Zmluvy o  budúcej kúpnej zmluve č. j. 675/2006/SM zo dňa 19.07.2006  

 

u k l a d á 

vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

 
T: 30.09.2010 
K:MR  

 
 
 



Návrh na odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta 
 

 
V súlade s § 14 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry 

č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra predkladáme návrh na odkúpenie 
pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta. 
     Nitra Invest, s. r. o., so sídlom Mostná 29, Nitra, IČO: 36561690, je výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti, a to pozemkov: 
I. v k. ú. Dražovce, obec Nitra, zapísaných na LV č. 3591 registra „E“ ako parc. č. 909/1 – 

orná pôda o výmere 967 m2, parc. č. 909/2 – orná pôda o výmere 194 m2, parc. č. 910/1 – 
trvalý trávnatý porast o výmere 1985 m2, parc. č. 910/2 – trvalý trávnatý porast o výmere 
417 m2, parc. č. 911/1 – trvalý trávnatý porast o výmere 985 m2, parc. č. 911/2 – trvalý 
trávnatý porast o výmere 1097 m2, parc. č. 912/1 – orná pôda o výmere 651 m2, parc. č. 
912/2 – orná pôda o výmere 543 m2, parc. č. 1091 – trvalý trávnatý porast o výmere 757 
m2, parc. č. 1092/1 – trvalý trávnatý porast o výmere 1923 m2, parc. č. 1092/2 – trvalý 
trávnatý porast o výmere 5262 m2, parc. č. 1093/1 – trvalý trávnatý porast o výmere 2198 
m2, parc. č. 1093/2 – trvalý trávnatý porast o výmere 2197 m2, parc. č. 1093/3 – trvalý 
trávnatý porast o výmere 2198 m2, parc. č. 1334 – trvalý trávnatý porast o výmere 737 m2, 
parc. č. 1335/1 – orná pôda o výmere 1576 m2, parc. č. 1335/2 – orná pôda o výmere 2588 
m2, parc. č. 1336/1 – orná pôda o výmere 1567 m2, parc. č. 1336/2 – orná pôda  o výmere 
1255 m2, parc. č. 1336/3 – orná pôda o výmere 1246 m2, parc. č. 1337/1 – trvalý trávnatý 
porast o výmere 604 m2, parc. č. 1337/2 – trvalý trávnatý porast o výmere 608 m2, parc. č. 
1338/1 – orná pôda o výmere 1342 m2, parc. č. 1338/2 – orná pôda o výmere 1353 m2, 
parc. č. 1338/3 – orná pôda o výmere 461 m2, parc. č. 1338/4 – orná pôda o výmere 454 
m2, 

II.  v k. ú. Mlynárce, obec Nitra, zapísaných na LV č. 7838 registra „C“ ako parc. č. 1053/1 – 
ostatné plochy o výmere 160417 m2, parc. č. 1055/1 – ostatné plochy o výmere 575277 
m2, parc. č. 1055/40 – ostatné plochy o výmere 193486 m2, parc. č. 1094/3 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3853 m2, 

III.  v k. ú. Mlynárce, obec Nitra, zapísaných na LV č. 7838 registra „E“ ako parc. č. 1053 – 
orná pôda o výmere 49483 m2,  

IV.  v k. ú. Lužianky, obec Lužianky, zapísaných na LV č. 2187 registra „E“ ako parc. č. 
1344/1 – orná pôda o výmere 6415 m2, parc. č. 1343/26 – orná pôda o výmere 5471 m2, 
parc. č. 1343/27 – orná pôda o výmere 7368 m2.  

 
     Mesto Nitra uzatvorilo dňa 19.07.2006 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č. 126/2006-MZ zo dňa 29.06.2006 so spoločnosťou Nitra Invest, s. r. o., so sídlom 
Mostná 29, Nitra, IČO: 36561690, Zmluvu o  budúcej kúpnej zmluve č. j. 675/2006/SM 
(ďalej len Zmluva o budúcej kúpnej zmluve). 
     Na základe tejto Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sa spoločnosť Nitra Invest, s. r. o. 
zaviazala odpredať Mestu Nitra časti z vyššie uvedených pozemkov v rozsahu, v akom sa 
budú nachádzať pod primárnou komunikáciou v priemyselnom parku Sever, pričom presnú 
výmeru určí geometrický plán. Kúpna cena bola dohodnutá vo výške 1,- Sk za celý predmet 
kúpy (0,03 €; konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk). Spoločnosť Nitra Invest, s. r. o. sa zaviazala 
previesť predmet kúpy bez zaťaženia vecnými bremenami, nájomnými zmluvami a inými 
ťarchami a povinnosťami, s výnimkou zaťaženia predmetu kúpy v prospech vlastníkov 
a správcov inžinierskych sietí. 
     Na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve boli vyhotovené GP ktorými boli ako 
predmet prevodu odčlenené od vyššie uvedených pozemkov: 



I.  pozemky v k. ú. Dražovce, obec Nitra, odčlenené geometrickým plánom č. 37/2009  
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, vyhotovený dňa 03.12.2009, a to:  

1. parc. č. 814/45 – orná pôda o výmere 134 m2, 
2. parc. č. 1264/40 – orná pôda o výmere 2117 m2, 
3. parc. č. 1264/41 – zastavané plochy o výmere 19419 m2,  
4. parc. č. 1497/100 – zastavané plochy o výmere 5582 m2,  

II. pozemky v k. ú. Mlynárce, obec Nitra, odčlenené geometrickým plánom č. 39/2009 
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, vypracovaným dňa 07.12.2009, a to: 

1. parc. č. 1055/230 – ostatné plochy o výmere 298 m2, 
2. parc. č. 1055/231 – zastavané plochy o výmere 149 m2, 
3. parc. č. 1055/232 – zastavané plochy o výmere 9081 m2,  
4. parc. č. 1055/234 – ostatné plochy o výmere 13766 m2,  
5. parc. č. 1055/235 – ostatné plochy o výmere 1049 m2,  
6. parc. č. 1055/237 – ostatné plochy o výmere 648 m2,  

III. pozemky v k. ú. Lužianky, obec Nitra, odčlenené geometrickým plánom č. 38/2009 
vypracovaným Ing. Jánom Barátom, IČO: 22679103, úradne overeným dňa 01.02.2010, a to: 

1. parc. č. 1345/53 – zastavané plochy o výmere 2980 m2, 
2. parc. č. 1345/54 – orná pôda o výmere 229 m2, 
3. parc. č. 1345/55 – orná pôda o výmere 520 m2,  

     Ustanovenia zmluvy o budúcej zmluve sú v zmysle § 50a Občianskeho zákonníka 
vynútiteľné na súde, tzn. že zmluvné strany sú povinné po splnení podmienok odpredať 
zastavané časti pozemku za dohodnutú cenu, inak sa vystavuje nebezpečenstvu súdneho 
konania, v ktorom by súd nahradil vôľu zmluvnej strany uzatvoriť kúpnu zmluvu.  
     Napriek vyššie uvedenému predkladáme Vám tento materiál z dôvodu požiadaviek správy 
katastra na údaje obsiahnuté v uzneseniach Mestského zastupiteľstva (požaduje konkrétne 
parcelné číslo a presnú výmeru prevádzaného pozemku). 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  
- stanovisko predložíme priamo na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 Na základe uvedeného predkladáme na prerokovanie Mestskej rade Návrh na 
odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta tak, ako je uvedený 
v návrhu na uznesenie. 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 02.03.2010 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť uznesenie, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 
 
  


