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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 v kat. úz. Kynek 
(Obec Lehota, odpredaj pozemku pre účely výstavby objektu „SO 102 Križovatka Lehota“)
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 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Kynek, LV č. 7193, „C“KN parc. 
č. 283/2 – zastav. plochy o výmere 56 m2 za kúpnu cenu 810,88€ pre Obec Lehota, so sídlom 
Lehota č. 16, 951 36, IČO: 308 153.
Odpredaj predmetného pozemku spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je z dôvodu, 
že na predmetnom pozemku bude vybudovaný stav. objekt „SO 102 Križovatka Lehota“
v rámci verejnoprospešnej stavby „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 30.09.2016
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Kynek
(Obec Lehota, odpredaj pozemku pre účely výstavby objektu „SO 102 Križovatka Lehota“)

V súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení platných dodatkov 
a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
v znení platných dodatkov predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve Mesta Nitra. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 10.03.2016 uznesením č.    
88/2016-MZ 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 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Kynek, LV č. 7193, „C“KN 
parc. č. 283/2 – zastav. plochy o výmere 56 m2 pre Obec Lehota, so sídlom Lehota č. 16, 951 
36, IČO: 308 153.
Odpredaj predmetného pozemku spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je z dôvodu, 
že na predmetnom pozemku bude vybudovaný stav. objekt „SO 102 Križovatka Lehota“
v rámci verejnoprospešnej stavby „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“.
Uložilo vedúcemu odboru majetku v termíne do 30.06.2016 zabezpečiť postup stanovený 
zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mesto Nitra, odbor majetku obdržalo dňa 23.2.2016 žiadosť Obce Lehota, so sídlom 
Lehota č. 16, 951 36, IČO: 308 153 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. 
území Kynek, LV č. 7193, „C“KN parc. č. 283/2 – zastav. plochy o výmere 56 m2.
Predmetný pozemok bude využitý pre účely vybudovania stav. objektu „SO 102 Križovatka 
Lehota“ v rámci verejnoprospešnej stavby „Rýchlostná cesta R1 Nitra západ – Selenec“.
Plánovaná okružná križovatka spája cestu III/51311 (Trnavská) s rýchlostnou komunikáciou 
R1, čím sa odľahčí dopravné zaťaženie mesta. Obec Lehota vydala dňa 2.2.2016 na uvedenú 
stavbu Územné rozhodnutie č. 1053/2015-684-02-Ža.

Všeobecná hodnota predmetného pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 
21/2016, vyhotoveným Ing. Alenou Mikócziovou, dňa 22.2.2016 vo výške 810,88€ 
(t.j.14,48€/m2).
Obec Lehota má v zmysle záverov rokovania s Ministerstvom dopravy, výstavby a reg. rozvoja 
SR zo dňa 18.2.2016 povinnosť zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov formou 
uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom po nadobudnutí vlastníckeho práva k daným pozemkom 
zriadi v prospech MDVRR SR (verejný obstarávateľ) príslušné vecné bremeno.
Stanovisko MsÚ Nitra: odporúča odpredaj predmetného pozemku, nakoľko súvisí 
s realizáciou dopravnej stavby na križovatke cesty R1, ktorou sa zabezpečí lepší dopravný 
prístup k obci Lehota a ďalším. Tým sa odbremení čas dopravy v mestskej časti Kynek, ktorá 
je v súčasnosti silne dopravne zaťažená, hlavne v špičkových hodinách.
VMČ č. 5 – Diely, Pár. Háje, Kynek, Mlynárce: žiadosť prerokoval na zasadnutí dňa 3.3.2016 
– odporúča odpredaj predmetného pozemku pre Obec Lehota za cenu podľa znal. posudku.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí 
konanom dňa 29.2.2016 uznesením č. 33/2016 odporučila MZ schváliť ako prípad hodný 
osobitného zreteľa odpredaj pozemku v kat. úz. Kynek „C“KN parc. č. 283/2 o výmere 56 m2, 
LV č. 7193 pre Obec Lehota za cenu 14,48€/m2 (t.j. 810,88€).
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 12.04.2016 odporučila MZ schváliť 
odpredaj predmetného pozemku pre Obec Lehota, 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 v kat. úz. Kynek (Obec 
Lehota, odpredaj pozemku pre účely výstavby objektu „SO 102 Križovatka Lehota“) tak, ako 
je uvedený v návrhu na uznesenie.
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