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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 
363/16 k. ú. Veľké Janíkovce)
s ch v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
odpredaj pozemku „C“ KN parc. č. 363/16 – zast. plochy a nádvoria o výmere 30 m2 k. ú. 
Veľké Janíkovce zapísaný na LV č. 492 vo vlastníctve Mesta Nitry ako predzáhradku za 
podmienky dodržania uličnej čiary, za kúpnu cenu 15,- €/m2 + DPH pre Ing. Oľgu Ďuriačovú, 
Jedľové Kostoľany 63, 951 96 a Petra Kováča, Mlynská 8/A, Topoľčianky 951 93, do 
podielového spoluvlastníctva, každý v podiele ½-ina k celku, z dôvodu majetkoprávneho 
usporiadania, nakoľko pozemok „C“ KN parc. č. 363/16 sa nachádza v oplotení ich 
rozostavaného rodinného domu a žiadatelia ho užívajú ako predzáhradku.
Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov „C“ KN parc. č. 193 – zast. plochy a nádvoria o výmere 
324 m2 a parc. č. 194 – záhrady o výmere 493 m2 zapísaných na LV č. 101 k. ú. Veľké 
Janíkovce. Rozostavaná stavba žiadateľov zasahuje 1 m2 do pozemku „C“ KN parc. č. 
363/16. Zároveň sa tým scelia a usporiadajú pozemky tak, ako sú oplotené.
Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

T: 30.06.2016
K: MR
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Návrh   na   nakladanie   s   nehnuteľnosťou   vo  vlastníctve  mesta   Nitry   (pozemok 
„C“ KN parc. č. 363/16 k. ú. Veľké Janíkovce) 
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v platnom znení predkladáme 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry na základe žiadosti, ktorú 
predložili Ing. Oľga Ďuriačová, Jedľové Kostoľany 63, 951 96 a Peter Kováč, Mlynská 8/A, 
Topoľčianky 951 93.

Ing. Oľga Ďuriačová, Jedľové Kostoľany 63, 951 96 a Peter Kováč, Mlynská 8/A, 
Topoľčianky 951 93 listom zo dňa 09.12.2015 požiadali o odkúpenie pozemku „C“ KN parc. 
č. 363/16 – zast. plochy a nádvoria o výmere 30 m2 k. ú. Veľké Janíkovce zapísaný na LV č. 
492 vo vlastníctve Mesta Nitry.
Predmetný pozemok sa nachádza v obci Veľké Janíkovce vedľa Hlavnej ul.. Žiadatelia 
žiadajú o odkúpenie predmetného pozemku z dôvodu majetkoprávneho usporiadania nakoľko 
pozemok „C“ KN parc. č. 363/16 sa nachádza v oplotení ich rozostavaného rodinného domu 
a žiadatelia ho užívajú ako predzáhradku.
Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov „C“ KN parc. č. 193 – zast. plochy a nádvoria o výmere 
324 m2 a parc. č. 194 – záhrady o výmere 493 m2 zapísaných na LV č. 101 k. ú. Veľké 
Janíkovce. Rozostavaná stavba žiadateľov zasahuje 1 m2 do pozemku „C“ KN parc. č. 
363/16. Zároveň sa tým scelia a usporiadajú pozemky tak, ako sú oplotené. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 85/2016-MZ na svojom zasadnutí konanom 
dňa 10.03.2016 schválilo 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 pozemok „C“ KN parc. č. 363/16 – zast. plochy a nádvoria o výmere 30 m2

k. ú. Veľké Janíkovce zapísaný na LV č. 492 vo vlastníctve Mesta Nitry ako predzáhradku za 
podmienky dodržania uličnej čiary pre Ing. Oľgu Ďuriačovú, Jedľové Kostoľany 63, 951 96 
a Petra Kováča, Mlynská 8/A, Topoľčianky 951 93, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania, 
nakoľko pozemok „C“ KN parc. č. 363/16 sa nachádza v oplotení ich rozostavaného 
rodinného domu a žiadatelia ho užívajú ako predzáhradku.
Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov „C“ KN parc. č. 193 – zast. plochy a nádvoria o výmere 
324 m2 a parc. č. 194 – záhrady o výmere 493 m2 zapísaných na LV č. 101 k. ú. Veľké 
Janíkovce. Rozostavaná stavba žiadateľov zasahuje 1 m2 do pozemku „C“ KN parc. č. 
363/16. Zároveň sa tým scelia a usporiadajú pozemky tak, ako sú oplotené.
Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.

Stanovisko MsÚ v Nitre:
Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta: Útvar hlavného architekta na základe tvaromiestnej 
obhliadky konštatuje, že pozemok parc. č. 363/16 tvorí predzáhradka rodinného domu a je 
v ich pôvodnom jestvujúcom oplotení. V súčasnosti zasahuje do pozemku časťou aj 
novostavba garáže. Útvar hlavného architekta odporúča odpredaj pozemku za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania.

VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce na svojom zasadnutí konanom dňa 03.02.2016 uvedenú 
žiadosť prerokoval a súhlasí s odpredajom za podmienky dodržania uličnej čiary.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť – na riadnom zasadnutí konanom dňa 29.02.2016 prerokovala 
predmetnú žiadosť a uznesením č. 13/2016 odporučila MZ schváliť odpredaj pozemku reg. 
„C“ KN parc. č. 363/16 na LV č. 492 v k. ú. Veľké Janíkovce vo vlastníctve Mesta Nitra pre 
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Ing. Oľgu Ďuriačovú, Jedľové Kostoľany 63, 951 96 a Petra Kováča, Mlynská 8/A, 951 93 
Topoľčianky za kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2 + DPH.

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 12.06.2016 prerokovala návrh na
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 363/16 –
zast. plochy a nádvoria o výmere 30 m2 k. ú. Veľké Janíkovce),
a odporúča schváliť 
odpredaj predmetnej nehnuteľnosti tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

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