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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra
(k.ú. Dolné Krškany, pozemok „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne)

I. alternatíva
schvaľuje
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredať časť z pozemku o výmere cca 310 m2 (výmera bude spresnená geom. 
plánom) vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany z „C“KN parc. č. 1204/1 -
ostatné pl. o výmere 2856 m2, zapísanej na LV č. 980 pre Mgr. Dušana Bittnera, bytom 
Klincová 755/34, Bratislava. 
Predmetná časť pozemku sa nachádza vedľa pozemkov „C“KN parc. č. 1204/2 a 1025 na 
ktorých stojí mlyn vo vlastníctve spol. Pullman s.r.o., ktorej jedným z konateľom je Mgr. 
Dušan Bittner.
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že predmetnú časť 
pozemku Mesto Nitra nevyužíva a pre kupujúceho je potrebná na rozšírenie manipulačného 
priestoru pri násypkách obilnín, ktoré sú súčasťou mlyna.
ukladá
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov

T: 31.03.2016
K: MR

alebo 

II. alternatíva
neschvaľuje
zámer odpredať časť z pozemku o výmere cca 310 m2 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Dolné Krškany z „C“KN parc. č. 1204/1 – ost. pl. o výmere 2856 m2, zapísanej na LV č. 980 
pre Mgr. Dušana Bittnera, bytom Klincová 755/34, Bratislava. 
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra
(k.ú. Dolné Krškany, pozemky „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne)

V súlade s ustanovením § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve Mesta Nitra.

Odbor majetku MsÚ Nitra eviduje žiadosť Mgr. Dušana Bittnera, bytom Klincová 
755/34, Bratislava, zo dňa 13.12.2013 o zámenu pozemkov v kat. úz. Dolné Krškany a to:
pozemky v jeho vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/3, zapísané na LV č. 1817 (ostatní 
spoluvlastníci - súrodenci žiadateľa – Oto Bittner 1/3 a Mária Bittnerová 1/3, vyjadrili ústny 
súhlas so zámenou pozemkov:
„E“KN parc. č. 430/4 – orná pôda o výmere 412 m2 na Nezábudkovej ul.,
„E“KN parc. č. 430/104 – orná pôda o výmere 449 m2, na ul. 1. mája
za pozemky vo vlastníctve Mesta Nitry zapísané na LV č. 980:
„C“KN parc. č. 1204/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 2856 m2

„C“KN parc. č. 1208 – ostatné plochy o celkovej výmere 1840 m2,
za účelom zabezpečenia prístupu a rozšírenia manipulačného priestoru k vodnému mlynu na 
ul. Pri mlyne č. 1, na pozemkoch „C“KN parc. č. 1205 a parc. č. 1207/2 (strojovňa), LV č. 
1534 a jeho súčastiam vo vlastníctve firmy Pullman s.r.o., so sídlom Toplianska 16, 
Bratislava, IČO: 35972424, ktorej jedným z konateľov je D. Bittner.

Na druhom brehu starého koryta rieky Nitry sú umiestnené ďalšie súčasti mlyna –
rybovody, na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve žiadateľa – parc. č. 1209/4 a ďalšie 
zapísané na LV č. 750. K týmto pozemkom nie je v súčasnosti priamy prístup.

Pozemok parc. č. 1208 predstavuje jediný možný prístup pre ťažkú mechanizáciu
k ľavostranným častiam vodného diela (rybovody), ktoré si vyžadujú opravu a pravidelnú 
údržbu. Pozemok parc. č. 1204/1 plánuje využiť na rozšírenie manipulačného priestoru pri 
násypkách obilnín, ktoré sú súčasťou mlyna. 

V zmysle odporučenia Komisie pre financovanie predložil p. Bittner nový návrh a to:
Mestu Nitra daruje pozemky pod miestnymi komunikáciami spolu o výmere 

1233 m2 (ostaní spoluvlastníci svoj podiel tiež darujú) „E“KN parc. č. 430/4, 430/104 
a „C“KN parc. č. 925/2, 925/3 a súčasne by od Mesta Nitra odkúpil časti pozemkov parc. 
č. 1204/1 a 1208 spolu o výmere cca 1670 m2 potrebné k rekonštrukčným a udržiavacím 
prácam týkajúcich sa vodného mlyna a navrhol kúpnu cenu 1,30€/m2. 

K vyššie uvedeným pozemkom ponúka žiadateľ aj pozemky v jeho výlučnom 
vlastníctve pod miestnou komunikáciou na ul. pri Mlyne a to:
 „C“KN parc. č. 925/2 – zast. pl o výmere 261 m2

 „C“KN parc. č. 925/3 – zast. pl. o výmere 111 m2

Žiadateľ uviedol, že predmetné pozemky boli v minulosti vodným tokom a využívané 
boli pre potreby prevádzkovania mlynu a predložil doklad, v zmysle ktorého bol predmetný 
úsek vodného diela vo vlastníctve Emila Pullmana a manželky – prarodičov žiadateľa. 
(Potvrdenie vydané Okresným úradom v Nitre zo dňa 14.6.1935). Z dôvodu zlepšenia 
hospodárenia s vodou rieky Nitry, bola v priebehu rokov 1936-1938 vykonaná úprava toku 
starej Nitry a v úseku pri mlyne bolo koryto zasypané a spevnené brehy. Týmto vznikli na 
každom brehu nové pozemky a to parc. č. 1208 a 1204/1. Pôvodný drevený most bol 
nahradený novým železobetónovým (parc. č. 1207/6, ul. K rieke). Žiadateľ predložil 
Technickú správu vydanú Krajinským úradom v Nitre zo dňa 7.1.1936 (č. 246542/14/35), 
ktorá obsahuje všetky technické parametre a vysvetľuje dôvod úpravy predmetného úseku 
„Davarčanského jazu pod Pullmanovým mlynom“.

Žiadateľ sa zároveň odvoláva na ustanovenie vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z. 
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
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predpisov), kde je v § 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov ods. 2. uvedené „ Pri výkone 
správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku 
užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu 
a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m a pri 
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 
od vzdušnej a návodovej päty hrádze.“

Stanovisko MsÚ Nitra: V súlade so schváleným Územným plánom mesta Nitra sú pozemky 
p.č. 1204/1 a 1208 v k.ú. D. Krškany funkčne určené pre funkciu bývania s priestorovým 
usporiadaním voľnej uličnej zástavby do 2 NP a urbánnu ekostabilizujúcu zeleň – na týchto 
vyčlenených plochách sa so zástavbou neuvažuje. Upozorňujeme, že pozemky sú dotknuté 
verejnoprospešnou stavbou č. 1.7 – prepojovacia komunikácia Krškany – Hodžova ul., pre 
ktorú bude potrebné vymedziť územnú rezervu na základe podrobnejšej projektovej 
dokumentácie. Taktiež spadajú do ochranného pásma ČOV. Pozemkami prechádzajú 
inžinierske siete, o presné vytýčenie ich trás je nutné požiadať jednotlivých správcov IS.

Na obhliadke vykonanej v dňoch 15.1.2014 a 2.4.2015 bolo zistené, že časť pozemku 
„C“KN parc. č. 1204/1 je oplotená z dôvodu, že je využívaná ako ochranné pásmo 
prečerpávacej stanice čistiarne odpadových vôd uloženej pod povrchom pôdy.

Na odporučenie odboru majetku dal p. Bittner zamerať skutkový stav jestvujúceho 
oplotenia a pre účely rozšírenia manipulačného priestoru pri násypkách obilnín, geodet
odčlenil časť o výmere cca 310 m2, ktorá je predmetom odpredaja podľa I. alternatívy. 

VMČ 1 – Horné a Dolné Krškany: žiadosť prerokoval dňa 23.11.2015 – neodporúča 
odpredaj ani zámenu, VMČ odporúča ponechať plochu ako verejné priestranstvo.

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiadosť p. Bittnera 
prerokovala viackrát:
 na zasadnutí konanom dňa 28.8.2014 uznesením č. 128/2014 - odporúča neschváliť 

zámenu nehnuteľností podľa návrhu p. Bittnera a odporúča schváliť zámer odpredaja častí
pozemkov v kat. úz. D. Krškany parc. č. 1204/1 o výmere 310 m2 a časti „C“KN parc. č. 
1208 o výmere 1360 m2 pre Mgr. D. Bittnera a zvyšok pozemku „C“KN parc. č. 1208 
odpredať ostatným užívateľom, t.j. Petre Zajíčkovej, manž. Hajdákovým a manž. 
Smereckým za kúpnu cenu vo výške 50,-€/m2+DPH.

 na zasadnutí konanom dňa 16.10.2014 prerokovala nový návrh p. Bittnera a uznesením č. 
157/2014 odporučila schváliť len odpredaj časti o výmere 310 m2 z pozemku „C“KN 
parc. č. 1204/1 na LV č. 980 v k.ú. D. Krškany pre Mgr. D. Bittnera za cenu 50,-€/m2 + 
DPH. Zároveň odporučila vykonať odboru majetku tvaromiestnu obhliadku 
s vyhotovením fotodokumentácie pozemku „C“KN parc. č. 1208, ktorý sa nachádza za 
riekou.

Stanovisko MsU Nitra:  odporúča schváliť I. alternatívu uvedenú v návrhu na uznesenie, za 
podmienky, že p. Bittner a spoluvlastníci splnia svoju ponuku na darovanie pozemkov spolu 
o výmere 1233 m2 pod miestnymi komunikáciami ul. Nezábudkova, 1. mája. a Pri mlyne.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (k.ú. Dolné 
Krškany, pozemok „C“KN parc. č. 1204/1, ul. Pri mlyne) tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie.
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Mat. 417/2015

2.4.2015
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