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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 majetkom mesta  (odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 862, 
k. ú. Chrenová) 
 
schvaľuje 
odpredaj pozemku reg. „C“ KN č. 862 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
334 m2,  k. ú. Chrenová, zapísaný na LV č. 1223 vo vlastníctve Mesta Nitra podľa § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, jednotlivým 
vlastníkom bytov bytového domu Sitnianska 5 a 7, súp. č. 673 v podieloch zodpovedajúcim 
ich podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu, a to pre: 
 
- Ľubomíra Róžu a Teréziu Róžovú, r. Kršákovú, Krajná 6313/56, 940 01 Nové Zámky 

v spoluvlastníckom podiele 50/2091; 
- Annu Kothayovú, rod. Krupovú, Sitnianska č. 5, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 7/8 

zo 70/2091 a Petra Kothaya, Sitnianska č. 5, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 1/8 
zo 70/2091; 

- Jána Piroša a Alžbetu Pirošovú, Sitnianska č. 5, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 
58/2091; 

- Ing. Jozefa Sauera a Martinu Sauerovú, r. Salvovú, Sitnianska 673/5, Nitra, 
v spoluvlastníckom podiele  74/2091; 

- Štefana Brázdila, Sitnianska č. 5, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 58/2091; 
- Ľudovíta Schneidera a Danielu Schneiderovú, rod. Bencovú, Sitnianska č. 5, Nitra, 

v spoluvlastníckom podiele 77/2091; 
- Margarétu Čerňákovú, r. Čerňákovú, Sitnianska č. 673/5, Nitra, v spoluvlastníckom 

podiele 58/2091; 
- Ing. Petra Majláta a Martu Majlátovú, rod. Ligačovú, Sitnianska č. 5, Nitra, 

v spoluvlastníckom podiele 74/2091; 
- Štefana Zelenku a Annu Madovú, rod. Madová, Sitnianska č. 5, Nitra, v spoluvlastníckom 

podiele 61/2091; 
- Petra Košku, Novomeského 71, Nitra, v spoluvlastníckom podiele ½ zo 77/2091 a Alenu 

Švecovú, r. Koškovú, Wilsonovo nábr. 32, Nitra, v spoluvlastníckom podiele ½ 
zo 77/2091; 

- Ing. Zuzanu Dičérovú, r. Bírovú, Márie Medveďovej 30, Bratislava, v spoluvlastníckom 
podiele ½ z 58/2091 a Janku Bírovú, r. Bírovú, Úzka 1901/57, Močenok, 
v spoluvlastníckom podiele ½ z 58/2091; 

- JUDr. Mareka Ďurana a Svetlanu Ďuranovú, Wilsonovo nábr. č. 32, Nitra, 
v spoluvlastníckom podiele 74/2091; 

- Mariána Kotrlu, Sitnianska 673/5, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 58/2091; 
- Vladimíra Popelku a Katarínu Popelkovú, rod. Ballovú, Sitnianska č. 5, Nitra, 

v spoluvlastníckom podiele 74/2091; 
- Teréziu Ťapušíkovú, rod. Čurgalyovú, Sitnianska č. 5, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 

58/2091; 
- Annu Baginovú, r. Elgyüttovú, Sitnianska 673/5, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 

74/2091; 
- Pavla Šmídu a Máriu Šmídovú, Sitnianska č. 7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 

70/2091; 



- Jána Špačeka, 95115 Štefanovičová č. 83, v spoluvlastníckom podiele 49/2091; 
- Rastislava Svečulu a Dagmaru Svečulovú, r. Fejdinovú, Štefánikova č. 7, Nitra, 

v spoluvlastníckom podiele 74/2091; 
- Romana Trnkusa a Martu Trnkusovú, rod. Törökovú, Sitnianska č. 7, Nitra, 

v spoluvlastníckom podiele 56/2091; 
- Norberta Štefanku, Sitnianska 673/7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 74/2091; 
- Máriu Ivaničovú, rod. Ivaničovú, Sitnianska č. 7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 

59/2091, 
- Jána Gašparíka a Blaženu Gašparíkovú, rod. Sťahelovú, Sitnianska č. 7, Nitra, 

v spoluvlastníckom podiele 77/2091; 
- Michala Vargu a Martu Vargovú, rod. Plesníkovú, Sitnianska 7, Nitra, v spoluvlastníckom 

podiele 56/2091; 
- Jozefa Košarišťana a Helenu Košarišťanovú, rod. Sigetovú, Sitnianska č. 7, Nitra, 

v spoluvlastníckom podiele 74/2091; 
- Máriu Čurgaliovú, r. Likovú, Sitnianska 673/7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 

56/2091; 
- Jolanu Kúdolovú, Sitnianska č. 7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 77/2091; 
- Štefana Zuzulu, Lúky 1117/31, Vráble, v spoluvlastníckom podiele 56/2091; 
- Ing. Ivanu Ladickú, r. Ladickú, Javorová 4593/10, Topoľčany, v spoluvlastníckom 

podiele 74/2091; 
- Soňu Homolovú, r. Homolovú, Sitnianska 7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 56/2091; 
- Hedvigu  Sollárovú, r. Čačíkovú, Sitnianska 673/7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele ½ z 

74/2091; Norberta Sollára, Sitnianska 673/7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele ¼ z 
74/2091 a Ing. Juraja Sollára, Mateja Bela 2449/27, Trenčín, v spoluvlastníckom podiele 
¼ z 74/2091; 

- Vladimíra Bédiho a Alenu Bédiovú, Sitnianska č. 7, Nitra, v spoluvlastníckom podiele 
56/2091,  
a to cenu 26,65 €/m2 + DPH, s tým, že kupujúci uhradia poplatky spojené s návrhom 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

ukladá 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.  
 
 

 
 
T: 31.12.2013 
K: MR 



Návrh na nakladanie s majetkom mesta  (odpredaj pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 862, k. ú. Chrenová) 

   
     V súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry. 
 
           Odbor majetku eviduje žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Sitnianska 5,7, 
súp. č. 673, Nitra o odkúpenie pozemku pod bytovým domov v k.ú. Chrenová, parc. č. 862 
reg. „C“ KN – zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m2, zapísaného na LV č. 1223 
na meno Mesta Nitra v celosti. Pričom v prípade odpredaja predmetného pozemku, vlastníci 
jednotlivých bytov a nebytových priestorov nadobudnú predmetný pozemok 
v spoluvlastníckych podieloch zodpovedajúcich  ich spoluvlastníckym podielom 
na spoločných častiach domu zapísaným v katastri nehnuteľností.  
     Žiadatelia požiadali o odpredaj predmetného pozemku v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. 
(ďalej len „zákon č. 182/1993) o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. Napriek tomu, že predmetný pozemok sa nachádza pod bytovým domom nejde 
o prípad, kedy by mesto Nitra muselo odpredať uvedený pozemok, nakoľko jednotliví 
vlastníci bytov nenadobudli byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva (pôvodným 
vlastníkom uvedeného bytového domu, od ktorého neskôr jednotliví vlastníci odkúpili 
predmetné byty bola spoločnosť MERTEX, spol. s.r.o., Pražská 13, Nitra) a zákon 
č. 182/1993 v  §-e 18a ods. 3 ustanovuje: „Obec je povinná previesť vlastníctvo zastaveného 
a priľahlého pozemku nadobudnutého podľa osobitného predpisu na vlastníka bytu, ktorý 
nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, ak vlastník bytu požiada 
o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku“. Preto v tomto prípade pôjde o  odpredaj 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, a teda o odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou.  
 
Stanovisko ÚHA:  
     Podľa územného plánu mesta Nitry schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry 
č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry 
sa predmetný pozemok nachádza v lokalite funkčne určenej pre bývanie. Proti odpredaju 
nemá ÚHA námietky. 
VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce: súhlasí s odpredajom pozemku pod bytovým domom.  
Komisia Mestského zastupiteľstva pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť:  súhlasí s odpredajom predmetného pozemku pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
Sitnianska 5,7 za cenu 26,65 €/m2 + DPH. 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 30.07.2013 prerokovala predložený 
materiál s tým, že odporučila schváliť odpredaj predmetného pozemku tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie. 
 
     Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
na prerokovanie návrh na nakladanie s majetkom mesta (odpredaj pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 862, k. ú. Chrenová) tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 



 


