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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry
( miestne komunikácie v k.ú. Mikov Dvor )

schvaľuje
prijatie daru – pozemkov pod existujúcimi miestnymi komunikáciami v kat. území Mikov 
Dvor do vlastníctva Mesta Nitry od jednotlivých vlastníkov nasledovne:

1. z bezpodielového spoluvlastníctva Richarda Zetocha, nar. 07.04.1971 a manželky Ing. Márie 
Zetochovej, rod. Kovácsovej, nar. 01.12.1970, obaja bytom Ľ.Okánika 2, 949 01 Nitra časť 
parc. o výmere 7 m2 odčlenenej od parc. č. 62/82 zapísanej na LV č. 7362,

2. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jozefa Sigeta, Csc., nar. 20.09.1964 a manželky Eriky
Sigetovej, rod. Mockerovej, nar.05.08.1964, obaja bytom Ľ.Okánika 590/4, 949 01 Nitra časť 
parc. o výmere 1 m2 odčlenenej od parc. č. 62/84 zapísanej na LV č. 7358,

3. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Vladimíra Osadského, nar.10.08.1949 a manželky  
Ing. Evy Osadskej, rod. Petríkovej, nar. 13.06.1950, obaja bytom Tribečská 8, 949 01 Nitra
časť parc. o výmere 10 m2 odčlenenej od parc. č. 62/86 zapísanej na LV č. 7337,

4. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Ivana Konráda, nar.16.03.1958 a manželky JUDr. 
Márie Konrádovej, rod. Farkašovej, nar.23.12.1961, obaja bytom Považská 15, 949 11 Nitra
časť parc. o výmere 30 m2 odčlenenej od parc. č. 62/89 zapísanej na LV č. 7319,

5. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Miroslava Strapka, nar. 27.08.1960 a manželky Ing. 
Eriky Strapkovej, rod. Szunyaiovej, nar. 16.10.1960, obaja bytom Tehelná 68, 949 01 Nitra
časť parc. o výmere 15 m2 odčlenenej od parc. č. 62/90 a časť parc. o výmere 5 m2 odčlenenej 
od parc. č. 62/105 zapísaných na LV č. 7361,

6. z bezpodielového spoluvlastníctva Róberta Gašparoviča, nar. 22.11.1962 a manželky Ing. Soni
Gašparovičovej, rod. Majerovej, nar. 21.07.1964, obaja bytom Ždiarska 710/24, 949 01 Nitra
časť parc. o výmere 8 m2 odčlenenej od parc. č. 62/91 zapísanej na LV č. 7314,

7. z bezpodielového spoluvlastníctva Prof. Ing. Mikuláša Látečku PhD., nar. 13.11.1943 
a manželky Márie Látečkovej, rod. Jányovej, nar. 06.04.1945, obaja bytom Jaseňová 2464/43, 
949 01 Nitra časť parc. o výmere 11 m2 odčlenenej od parc. č. 62/93 zapísanej na LV č. 7339,

8. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Petra Vlčka, nar. 07.02.1954 a manželky Ing. Nadeždy
Vlčkovej, rod. Juristovej, nar. 16.11.1954, obaja bytom Novomeského 499/17, 949 01 Nitra
časť parc. o výmere 12 m2 odčlenenej od parc. č. 62/94 zapísanej na LV č. 7316,

9. z bezpodielového spoluvlastníctva JUDr. Norberta Kalmana, nar. 02.09.1958, bytom Fraňa 
Mojtu 32, 949 01 Nitra a manželky JUDr. Adriany Kalmanovej PhD., rod. Koczmanovej, nar. 
08.05.1965, bytom Pri strelnici 41, 949 01 Nitra časť parc. o výmere 2 m2 odčlenenej od parc. 
č. 62/104 zapísanej na LV č. 7372,

10. z bezpodielového spoluvlastníctva MVDr. Ivana Fiebiga, nar. 07.09.1966 a manželky Mgr. 
Zdenky Fiebigovej, rod. Djendjurovej, nar. 09.06.1967, obaja bytom Na Hôrke 27, 949 11 
Nitra časť parc. o výmere 6 m2 odčlenenej od parc. č. 62/109 zapísanej na LV č. 7315,

11. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jozefa Fiebiga, nar. 12.09.1968 a manželky Ing. Jany
Fiebigovej, rod. Antalovej, nar. 12.12.1967, obaja bytom Viničky 3, 949 11 Nitra časť parc. 
o výmere 6 m2 odčlenenej od parc. č. 62/110 a časť parc. o výmere 1 m2 odčlenenej od parc. 
č. 62/132  zapísaných na LV č. 7322,

12. z bezpodielového spoluvlastníctva Blažeja Páleníka, nar. 10.10.1958 a manželky Ľudmily
Páleníkovej, rod. Beličkovej, nar. 05.08.1960, obaja bytom Čajkovského 40, 949 11 Nitra časť 
parc. o výmere 7 m2 odčlenenej od parc. č. 62/111 zapísanej na LV č. 7321,

13. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Ľubomíra Mašlonku, nar. 30.09.1962 a manželky Mgr. 
Zuzany Mašlonkovej, rod. Fehérovej, nar. 03.11.1963, obaja bytom Dlhá 858/58, 949 01 Nitra
časť parc. o výmere 22 m2 odčlenenej od parc. č. 62/113 zapísanej na LV č. 7326,
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14. z bezpodielového spoluvlastníctva Libora Áča, nar. 26.10.1961 a manželky Ivety Áčovej, rod.
Škodovej, nar. 12.12.1960, obaja bytom Gemerská 1674/2, 949 01 Nitra časť parc. o výmere 
6 m2 odčlenenej od parc. č. 62/85 zapísanej na LV č. 7390,

15. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Juraja Kočiša, nar. 07.08.1963 a manželky Mgr. 
Marcely Kočišovej, rod. Gubovej, nar. 19.03.1969, obaja bytom Gemerská 1676/10, 949 01 
Nitra časť parc. o výmere 2 m2 odčlenenej od parc. č. 62/164 zapísanej na LV č. 7389,

16. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Ľuboša Tkáča, nar. 27.09.1969 a manželky Ing. 
Andrey Tkáčovej, rod. Guzyovej, nar. 11.07.1971, obaja bytom Gemerská 1675/6, 949 01 
Nitra časť parc. o výmere 1 m2 odčlenenej od parc. č. 62/170 zapísanej na LV č. 7379,

17. z bezpodielového spoluvlastníctva Štefana Bethge, nar. 21.01.1969 a manželky Ing. Jany
Bethge, rod. Sádeckej, nar. 19.07.1959, obaja bytom Saxoniastr.17, Veinböhla, SRN 
(Gemerská 1673/8, 949 01 Nitra ) časť parc. o výmere 2 m2 odčlenenej od parc. č. 62/171
zapísanej na LV č. 7391,

18. z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jána Výbocha, nar. 07.09.1973 a manželky Mgr. 
Moniky Výbochovej, rod. Minárikovej, nar. 04.04.1974, obaja bytom Ždiarska 1, 949 01 Nitra
časť parc. o výmere 8 m2 odčlenenej od parc. č. 62/108 zapísanej na LV č. 7324 v podiele ½ ,

19. z bezpodielového spoluvlastníctva MUDr. Petra Minárika, nar. 07.02.1976 a manželky MUDr. 
Jany Minárikovej, rod. Sneženkovej, nar. 16.09.1982, obaja bytom Ždiarska 703/1, 949 01 
Nitra časť parc. o výmere 8 m2 odčlenenej od parc. č. 62/108 zapísanej na LV č. 7324 
v podiele ½ a z podielového vlastníctva časť parc. o výmere 10 m2 odčlenenej od parc. č. 
62/112 zapísanej na LV č. 7320 vo vlastníctve  MUDr. Petra Minárika, nar. 07.02.1976,         
v podiele ¾ a  MUDr. Jany Minárikovej, rod. Sneženkovej, nar. 16.09.1982, v podiele ¼,

20. z výlučného vlastníctva JUDr. Ivety Grellovej PhD., rod. Kováčovej, nar. 09.03.1968, bytom 
Potravinárska 8, 949 01 Nitra časť parc. o výmere 14 m2 odčlenenej od parc. č. 62/87
zapísanej na LV č. 7312,

21. z výlučného vlastníctva Ing. Petra Vaneka, nar. 24.09.1981, bytom Wilsonovo nábr. 154,  949 
01 Nitra časť parc. o výmere 8 m2 odčlenenej od parc. č. 62/92 zapísanej na LV č. 7331,

22. z výlučného vlastníctva Martiny Zámockej - Zarzycki, rod. Zámockej, nar. 14.09.1974, bytom 
Dlhá 30, 949 01 Nitra časť parc. o výmere 19 m2 odčlenenej od parc. č. 62/125 zapísanej na 
LV č. 7387,

23. z podielového vlastníctva Mgr. Marcely Kočišovej, rod. Gubovej, nar. 19.03.1969, bytom 
Gemerská 10, 949 01 Nitra časť parc. o výmere 15 m2 odčlenenej od parc. č. 62/96 zapísanej 
na LV č. 7327 v podiele ½ ,

24. z podielového vlastníctva Márie Gubovej, rod. Čurillovej, nar. 08.07.1950, bytom Sadová 19, 
066 01 Humenné časť parc. o výmere 15 m2 odčlenenej od parc. č. 62/96 zapísanej na LV č. 
7327 v podiele ½ ,

ukladá
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie darovacej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.03.2012
K: MR
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Návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry
( miestne komunikácie v k.ú. Mikov Dvor )

V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 
predkladáme návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitra.

Ide o pozemky v k.ú. Mikov dvor, na ktorých Mesto Nitra vybudovalo miestne komunikácie 
aj s chodníkmi na uliciach: Liptovská, Tekovská a Gemerská. Pri porealizačnom zameraní 
stavby v súvislosti s vydaním kolaudačného rozhodnutia sa zistilo, že časť stavby 
komunikácie o výmere 228 m2 zasahuje do súkromných pozemkov.

Vlastníci predmetných pozemkov bezodplatne darujú Mestu Nitra časti svojich 
parciel, na ktoré zasahuje vybudovaná komunikácia, podľa spracovaného geometrického 
plánu č. 55/2010 vyhotoveným dňa 9.3.2011 Ing. Martinom Hanzlíkom, ktorým  bola 
zameraná miestna komunikácia p.č. 62/4 a 62/66.

Stanovisko ÚHA: nemá námietky k vysporiadaniu pozemkov pre vydanie kolaudačného 
rozhodnutia predmetnej miestnej komunikácie.
Stanovisko MsÚ v Nitre: odporúča prijatie daru
Výbor mestskej časti č. 7 – Chrenová, Janíkovce: žiadosť prerokoval dňa 24.10.2011 -
súhlasí s usporiadaním komunikácie a prijatím predmetných častí pozemkov do vlastníctva 
Mesta Nitry darom.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiadosť bude 
prerokovaná na zasadnutí konanom dňa 16.11.2011, vyjadrenie predložíme na zasadnutie MZ
Mestská rada: prerokovala návrh na zasadnutí dňa 08.11.2011 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť návrh na prijatie daru nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry
tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitry tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie.
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