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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. 69/2012-MZ zo dňa 
05.04.2012 (Matušincova ul., k. ú. Veľké Janíkovce) 
 
schvaľuje 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v  Nitre č. 69/2012 MZ zo dňa 05.04.2012 
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode  tretia odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
 „ - diel č.3 o výmere 54m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/5 – LV č. 1961 
    vlastník: - Agro Janíkovce s.r.o., IČO: 36848891, Záborského  
    897/2, 831 03 Bratislava...................................................v 1/1 – ine“  
a nahradiť ho znením: 
„ - diel č.3 o výmere 54m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/5 – LV č. 1961 
    vlastník: - Agro Janíkovce s.r.o., IČO: 36848891, Záborského  
    897/42, 831 03 Bratislava.................................................v 1/1 – ine“ 
 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v 1.bode piata odrážka pred znenie: 
„ – diel č.6 o výmere 20 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/8 – LV č. 1986 
             vlastník:-Miroslav Kozár r. Kozár,(nar.18.04.1985), bytom 
    Vinohradnícka 2096/30, 949 01 Nitra..............................v 2/4 – ine“ 
doplniť znenie: 
„ – diel č.6 o výmere 20 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/8 – LV č. 1986 
             vlastník:- MUDr. Miroslav Kozár r. Kozár,(nar.18.04.1985), bytom
    Vinohradnícka 2096/30, 949 01 Nitra..............................v 2/4 – ine“ 
 
 
 - v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode siedma odrážka vypustiť pôvodné znenie:    
„ - diel č. 8 o výmere 27 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/6 – LV č. 864 
     vlastník: -Ľubica Pavlovičová r.Antalová, (nar.29.07.1953), bytom 
                                           Dr. J. Budayho 515/49, 949 07 Nitra................................v 1/1-ine“ 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č. 8 o výmere 27 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/6 – LV č. 3262 
    vlastník: - PhDr. Anna Šmehilová, PhD.(nar.22.07.1979), bytom 
    Tokajská 145/3, 949 11 Nitra.............................................v 1/1-ine“ 
 
 
 
 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode deviata odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„- diel č.10 o výmere 28 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/19 – LV č. 1867 
     vlastník:- Zdena Penzéšová r. Penzéšová, (nar. 07.04.1974), bytom 
     A. Žarnova 129/4, 949 07 Nitra.........................................v 1/1-ine“ 
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a nahradiť ho znením: 
„- diel č.10 o výmere 28 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/19 – LV č. 1867 
             vlastník:- Zdenka Penzešová r. Penzešová, (nar. 07.04.1974), bytom 
     A. Žarnova 129/4, 949 07 Nitra.........................................v 1/1-ine“ 
 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode  desiata odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„ – diel č.11 o výmere 5 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/20 – LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o., IČO: 36848891,Záborského 89/2, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č.11 o výmere 5 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/20 – LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 897/42, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
 
 
-v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode  jedenásta odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„ – diel č.12 o výmere 47 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/20 – LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o., IČO: 36848891,Záborského 89/2, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č.12 o výmere 47 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/20 – LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 897/42, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
 
 
-v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode  trinásta odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„ – diel č.14 o výmere 55 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/23– LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 89/2, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č.14 o výmere 55 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/23– LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 897/42, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
 
 
 
 
 
-v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode  osemnásta odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„ – diel č.19 o výmere 32 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/28– LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 89/2, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č.19 o výmere 32 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/28– LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 897/42, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
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-v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode dvadsiatadruhá odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„ – diel č.24 o výmere 6 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/341– LV č. 1952 
    vlastník:- Martina Balíková r. Klučková, (nar.01.11.1969), bytom 
    Murániho 18, 949 01 Nitra..................................................v 1/1-ine“ 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č.24 o výmere 6 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1064/341– LV č. 1952 
    vlastník:- Martina Balíková r. Klučková, (nar.01.11.1969), bytom 
    Murániho 34/18, 949 11 Nitra.............................................v 1/1-ine“ 
 
 
-v schvaľovacej časti uznesenia v 1. bode dvadsiatasiedma odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„ – diel č.48 o výmere 8 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1700/1– LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 89/2, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č.48 o výmere 8 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1700/1– LV č. 1961 
    vlastník:- Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 897/42, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v 2. bode  druhá  odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„ – diel č.30 o výmere 7 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1065/5– LV č. 3230 
    vlastník: - Vladimír Bednárik r. Bednárik, (nar.20.11.1956), bytom 
    Čajkovského 428/8, 949 11 Nitra........................................v 1/4-ine“ 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č.30 o výmere 7 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1065/5– LV č. 3230 
    vlastník: - Michal Ivanič r. Ivanič, (nar. 03.11.1983), bytom 
    Štefánikova tr. 106, 949 01 Nitra ......................................v 1/4-ine“ 
 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia v 2. bode desiata odrážka vypustiť pôvodné znenie: 
„ – diel č.41 o výmere 52 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1065/203-LV č. 3246 
    vlastník: -Ľubica Pavlovičová r. Antalová, (nar.29.07.1953), bytom 
                                           Dr. J. Budayho 515/49, 949 07 Nitra................................v 1/1-ine“ 
a nahradiť ho znením: 
„ – diel č.41 o výmere 52 m2 odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 1065/203-LV č. 3246 
    vlastník: -Ľubomír Pavlovič r.Pavlovič, (nar.16.09.1982), bytom 
                                           Dr. J. Budayho 515/49, 949 07 Nitra................................v 1/1-ine“ 
 
 
- v schvaľovacej časti uznesenia doplniť: 
 „3. parcela registra „C“ KN č. 1065/335 – záhrady o výmere 59 m2 – LV č. 1961 
    vlastník: Agro Janíkovce s.r.o.,IČO: 36848891,Záborského 897/42, 
    831 03 Bratislava.................................................................v 1/1-ine“ 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ zo dňa 
05.04.2012 (Matušincova ul, k.ú.Veľké Janíkovce) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 05.04.2012 prerokovalo Návrh na 
prijatie daru – nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (Matušincova ul., k. ú. Veľké 
Janíkovce) a uznesením č. 69/2012-MZ schválilo prijatie daru, a to novovytvorených 
pozemkov v katastrálnom území Veľké Janíkovce do vlastníctva Mesta Nitry od jednotlivých 
vlastníkov. 
 
uložilo 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie darovacej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 
31.12.2012. 
 
 
V zmysle schváleného uznesenia bol vypracovaný návrh darovacej zmluvy a odbor majetku 
zabezpečoval podpisy od jednotlivých darcov. V priebehu podpisovania tejto zmluvy boli 
zistené viaceré nezrovnalosti a to pri osobných údajoch uvedených v listoch vlastníctva 
a predložených občianskych preukazov. Taktiež došlo počas schvaľovacieho procesu k zmene 
vlastníckych vzťahov a to pri parc.č. 1064/6, 1065/5, 1065/203, kde je nutné preschváliť 
darcov. Zároveň dopĺňame parcelu č. 1065/335, kde sa vlastníkom pozemku stala spoločnosť 
Agro Janíkovce s.r.o. a súhlasí s darovaním do vlastníctva mesta Nitry.  Na základe 
uvedeného je nevyhnutná zmena uznesenia.   
 
 
Mestská rada v Nitre  
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 12.06.2012 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť nakladanie s nehnuteľnosťou, tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre, návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2012-MZ zo dňa 05.04.2012 
(Matušincova ul., k. ú. Veľké Janíkovce), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 

 
. 
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