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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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rímskokatolícka cirkev, 
nehnuteľnosti v k.ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany)

schvaľuje
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra:

kat. územie parcela č. výmera LV
druh 

pozemku účel využitia

register C register E

Zobor

2384/10 544 m2 parc.registra 
E KN č. 

3086, 2748, 
2683 - LV 

4912

vinice

zjednotenie 
pozemkov2367/12 451 m2 vinice

2368/67 544 m2 vinice

Spolu: 1539 m2

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi:

kat. územie parcela č. 
výmera

LV
druh 

pozemku účel využitia

register C register E

Zobor
2692 492 m2

3453
záhrady

Kláštorská ul
2986 347 m2 tr. tr. por.

Dolné 
Krškany

1490 948 m2

parc.registra 
E KN č. 

5059/101 -
LV 1138

zast.pl.
pozemok pod 
halou - bývalé 
stredisko SOU

Nitra 3504 504 m2 6878 orná pôda
vybudovanie 

okružnej 
križovatky

Spolu: 2291 m2

Výmery novovytvorených parciel registra C KN v kat. území Zobor č. 2384/10, 2367/12, 
2368/67 sú určené geometrickým plánom č. 59/2013 a výmera parcely registra C KN v kat. 
území Dolné Krškany č. 1490 je určená geometrickým plánom č 58/2013. 
Dôvodom zámeny je, že sa tým čiastočne vysporiadajú vlastnícke vzťahy medzi Mestom 
Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou. Mesto Nitra zamení pozemky, ktoré sú v užívaní 
Rímskokatolíckej cirkvi a zámenou získa pozemky potrebné pre plánované investičné akcie 
a pozemok pod stavbou, ktorej je vlastníkom.

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

T: 30.06.2014
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Rímskokatolícka 
cirkev, nehnuteľnosti v  k.ú. Nitra, Zobor, Dolné Krškany)

V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra
predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra.

Na vzájomných rokovaniach sa vedenie Mesta Nitry a vedenie Rímskokatolíckej 
cirkvi dohodli na vysporiadaní svojich nehnuteľností. 
Mesto Nitra má záujem o získanie nehnuteľnosti v kat. území Dolné Krškany na Dvorčanskej 
ulici pod stavbou vo svojom vlastníctve, v kat. území Zobor chce Mesto Nitra majetkoprávne 
vysporiadať pozemky pod existujúcou komunikáciou - Kláštorská ulica a v kat. území Nitra –
Hviezdoslavova ul., pozemky na vybudovanie plánovanej okružnej križovatky.
Rímskokatolícka cirkev má záujem o pozemky, ktoré využíva, ale neboli majetkoprávne 
usporiadané.

Na nehnuteľnosti v kat. území Zobor, parcelu registra E KN č. 3086, 2683 a 2748 bol 
vyhotovený geometrický plán č. 59/2013 na oddelenie parciel, z ktorých vznikli
novovytvorené parcely č.2384/10, 2367/12 a 2368/67. Na parcelu v kat. území Dolné 
Krškany, parcela registra E KN č. 5059/101 bol vyhotovený geometrický plán č. 58/2013
v zmysle ktorého sa bude zamieňať pozemok pod stavbou s parc. č.1490 o výmere 948 m2. 
Navrhujeme vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi zámenou za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra bez finančného 
vyrovnania.

Zámer zámeny bol schválený na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre 
konaného dňa 12.09.2013 uznesením č. 303/2013-MZ.

VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce: žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí dňa 13.06.2013, VMČ 
nemá žiadne námietky ohľadom vysporiadania vlastníckych vzťahov nehnuteľností vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí 
konanom dňa 11.07.2013 prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča schváliť zámer zámeny 
nehnuteľností bez finančného vyrovnania.
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 08.10.2013 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť zámenu nehnuteľností tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra tak, ako je 
uvedený v návrhu na uznesenie.



4



5



6



7



8



9














