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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. 106/2010-MZ zo dňa 6.5.2010 
(Okružná križovatka na Novozámockej ul., GP č. 24/2009) 
 
 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 106/2010-MZ zo dňa 6.5.2010 
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa znenie bodu 1: 
„prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitry a to novovytvorený pozemok parc. č. 2310/45 v k.ú. 
Dolné Krškany podľa geometrického plánu č. 24/2009, ktorý tvoria: 
− diel č. 1 o výmere 8 m2 odčlenený z parc. č. 2310/23 zapísanej na LV č. 1294 od vlastníka 

Jozefa Horvátha, nar. 26.03.1971,bytom Novozámocká 44/36, Nitra 
− diel č. 2 o výmere 134 m2 odčlenený z parc. 2310/2 zapísanej na LV 1086 od vlastníka 

Muehlbauer Technologies, s.r.o., Sasinkova 6, Lužianky, IČO: 36 725 323“ 
a nahrádza ho znením: 
„prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitry a to novovytvorený pozemok parc. č.2310/45 – 
zastavaná plocha o výmere 22 m2 v k.ú. Dolné Krškany ktorý podľa geometrického plánu č. 
85/2010 tvoria: 
− diel č. 1 o výmere 8 m2 odčlenený z parc. č. 2310/23 zapísanej na LV č. 1294 od vlastníka 

Jozefa Horvátha, nar. 26.03.1971,bytom Novozámocká 44/36, Nitra 
− diel č. 2 o výmere 14 m2 odčlenený z parc. 2310/36 zapísanej na LV 1086 od vlastníka 

Muehlbauer Technologies, s.r.o., Sasinkova 6, Lužianky, IČO: 36 725 323“ 
 
v ukladacej časti uznesenia vypúšťa znenie: 
„T: 31.08.2010“ 
a nahrádza ho znením: 
„T: 31.01.2011“ 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 106/2010-MZ zo dňa 
6.5.2010 (Okružná križovatka na Novozámockej ul. GP č. 24/2009) 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 37. riadnom zasadnutí prerokovalo: 
Návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitry v k.ú. Dolné Krškany (Okružná križovatka 
na Novozámockej ul., GP č. 24/2009) a uznesením č. 106/2010-MZ  
schválilo 
1.   prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitry a to novovytvorený pozemok parc. č. 2310/45 v k. ú. 

Dolné Krškany podľa geometrického plánu č. 24/2009, ktorý tvoria:  
− diel č. 1 o výmere 8 m2 odčlenený z parc. č. 2310/23 zapísanej na LV č. 1294 od vlastníka 

Jozefa Horvátha, nar. 26. 3. 1971, bytom Novozámocká 44/36, Nitra 
− diel č. 2 o výmere 134 m2 odčlenený z parc. 2310/2 zapísanej na LV 1086 od vlastníka 

Muehlbauer Technologies, s. r. o., Sasinkova 6, Lužianky, IČO: 36 725 323  
2.  prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitry a to pozemok v k. ú. Dolné Krškany parc. č. 

2310/43 – zastavaná plocha o výmere 60 m2, zapísaný na LV č. 1294 od vlastníka Jozefa 
Horvátha, nar. 26. 3. 1971, bytom Novozámocká 44/36, Nitra 

uložilo  
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie darovacích zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia: T: 31. 8. 2010 
 
Pri príprave podkladov pre vyhotovenie návrhu darovacích zmlúv pre účely 
majetkovoprávneho usporiadania okružnej križovatky v k.ú. Dolné Krškany, bolo zistené, že 
geometrický plán, ktorým sú odčlenené predmetné pozemky nie je aktuálny. V priebehu 
schvaľovacieho procesu bol Správou katastra Nitra zapísaný iný geometrický plán, ktorý 
v areáli firmy Muehlbauer Technologies, s.r.o riešil rozdelenie zostatkovej parcely č. 2310/2 
na novovytvorenú 2310/36. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vypracovať nový. Následne 
môžeme pristúpiť k uzatvoreniu darovacích zmlúv. 
 
Novým GP č. 85/2010 zo dňa 28.7.2010 vznikla parc. č. 2310/45 – zastavaná plocha 
o výmere 22 m2 , ktorú tvoria:  
− diel č. 1 o výmere 8 m2 odčlenený z parc. č. 2310/23, LV č. 1294 vo vlastníctve Jozefa 

Horvátha 
− diel. č. 2 o výmere 14 m2 odčlenený z parc. č. 2310/36 LV č. 1086 vo vlastníctve 

Muehlbauer Technologies, s.r.o. Sasinkova 6, Lužianky, IČO: 36 725 323. 
 
Mestská rada v Nitre: na 67.zasadnutí konanom dňa 25.08.2010 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 106/2010-MZ zo dňa 6.5.2010 (Okružná 
križovatka na Novozámockej ul., GP č. 24/2009), a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre schváliť zmenu uznesenia tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie 
 
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 106/2010-MZ zo dňa 6.5.2010 (Okružná 
križovatka na Novozámockej ul., GP č. 24/2009), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie: 


	Mestskému zastupiteľstvu

