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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. Chrenová 
(Helvyk Elevators, s. r. o., odpredaj pozemkov pod stavbou)
s ch v a ľ u j e
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov
odpredaj častí pozemkov spolu o výmere 548 m2 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Chrenová, zapísaných na LV č. 2348 odčlenených podľa geom. plánu č. 37/2016 a to:
 časť o výmere 286 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 392 - trvalé trávne porasty – diel č. 1
 časť o výmere 262 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 393 - trvalé trávne porasty – diel č. 2,
ktoré tvoria novovytvorený pozemok „C“KN parc. č. 809/11 – zast. plochy o výmere 548 m2, 
pre spoločnosť Helvyk Elevators, s. r. o., so sídlom Levická 51, Nitra, IČO: 35971983             
za kúpnu cenu 60,-€/m2 + DPH.
Na predmetných pozemkoch je umiestnená stavba s. č. 1114 – sklad materiálu PUMS 
zapísaná na LV č. 1240 vo vlastníctve kupujúceho. 
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. Chrenová 
(Helvyk Elevators, s. r. o., odpredaj pozemkov pod stavbou)

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 28.01.2016 uznesením č. 
24/2016-MZ schválilo podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zámer odpredať časti pozemkov (výmeru spresní geom. plán) vo 
vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová, zapísaných na LV č. 2348 pre spoločnosť Helvyk 
Elevators, s. r. o., so sídlom Levická 51, Nitra, IČO: 35971983 a to:
 časť o výmere cca 275 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 392 - trvalé trávne porasty o výmere 

595 m2

 časť o výmere cca 275 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 393 – trvalé trávne porasty o výmere 
1 342 m2.

Na predmetných pozemkoch je umiestnená stavba s. č. 1114 – sklad materiálu PUMS 
zapísaná na LV č. 1240 vo vlastníctve kupujúceho. 
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.

Odbor majetku MsÚ Nitra eviduje žiadosť spol. Helvyk Elevators, s.r.o., so sídlom 
Levická 51, Nitra, IČO: 35971983, zo dňa 15.12.2015, v zastúpení konateľa: Štefan Brindza, 
o odkúpenie častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra v katastrálnom území Chrenová, 
zapísaných na LV č. 2348, „E“KN parc. č. 392 a 393, ktoré tvoria majetkovú podstatu 
pozemku bez založeného listu vlastníctva „C“KN parc. č. 809/4 – zast. plochy o výmere 
551 m2. Ide o pozemok pod stavbou s.č. 1114 – sklad materiálu PUMS vo vlastníctve 
žiadateľa, LV č. 1240. Okrem tohto pozemku je stavba postavená aj na pozemku „C“KN parc. 
č. 809/8 vo vlastníctve Agrokomplex Výstavníctvo, š.p..

VMČ 7 – Chrenová, Janíkovce: žiadosť prerokoval dňa 13.1.2016 – súhlasí s odpredajom 
častí pozemkov „E“KN parc. č. 392 a 393 v kat. úz. Chrenová, zapísaných na LV č. 2348 pre 
spoločnosť Helvyk Elevators, s. r. o., so sídlom Levická 51, Nitra, IČO: 35971983.

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiadosť
prerokovala na zasadnutí v dňoch 14.1.2016 a 29.02.2016 a uzneseniami č. 5/2016 a 27/2016 
odporučila odpredaj častí pozemkov o výmere 551 m2 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Chrenová, LV č. 2348, „E“KN parc. č. 392 a 393, pre spol. Helvyk Elevators, s.r.o., so sídlom 
Levická 51, Nitra, IČO: 35971983, za kúpnu cenu 35,-€/m2 + DPH s podmienkou 
predkupného práva v prospech Mesta Nitra v prípade ďalšieho predaja týchto nehnuteľností 
za kúpnu cenu, ktorá bude rovnaká ako kúpna cena, ktorou spol. Helvyk Eelevators, s.r.o. 
odkúpi predmetné nehnuteľnosti od Mesta Nitra.

Stanovisko MsÚ Nitra: Na základe tvaromiestnej obhliadky a šetrenia v evidencii katastra 
nehnuteľností bolo zistené, že predmetné pozemky „E“KN parc. č. 392 a 393 (na ktorých leží 
časť stavby s.č. 1114) a „C“KN parc. č. 810/17 vo vlastníctve Mesta Nitra sa nachádzajú 
v oplotenom areáli, nehnuteľnosti sú vo vlastníctve spol. Agrokomplex Výstavníctvo, Helvyk 
Elevators a súkromných osôb – neznámych vlastníkov v správe SPF, tak ako je vyznačené 
v priloženej snímke. Žiadateľ nám po schválení zámeru odpredaja predmetných pozemkov 
doložil geom. plán č. 37/2016, ktorým bol odčlenený novovytvorený pozemok „C“KN parc. 
č. 809/11 o výmere 548 m2, ktorý bude predmetom kúpnej zmluvy.
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Mestská rada v Nitre: na zasadnutie dňa 3.5.2016 bol predložený návrh na nakladanie 
s majetkom Mesta Nitra v znení:
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov
odpredaj časti pozemkov spolu o výmere 548 m2 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Chrenová, zapísaných na LV č. 2348 odčlenených podľa geom. plánu č. 37/2016 a to:
 časť o výmere 286 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 392 - trvalé trávne porasty – diel č. 1
 časť o výmere 262 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 393 – trvalé trávne porasty – diel č. 2,
ktoré tvoria novovytvorený pozemok „C“KN parc. č. 809/11 – zast. plochy o výmere 548 m2, 
pre spoločnosť Helvyk Elevators, s. r. o., so sídlom Levická 51, Nitra, IČO: 35971983 za 
kúpnu cenu ..........€/m2 + DPH s právom spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu na dobu 
........rokov.
Na predmetných pozemkoch je umiestnená stavba s. č. 1114 – sklad materiálu PUMS 
zapísaná na LV č. 1240 vo vlastníctve kupujúceho. 

Uznesením č. 284/2016-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť:
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov
odpredaj časti pozemkov spolu o výmere 548 m2 vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. 
Chrenová, zapísaných na LV č. 2348 odčlenených podľa geom. plánu č. 37/2016 a to:
 časť o výmere 286 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 392 - trvalé trávne porasty – diel č. 1
 časť o výmere 262 m2 z pozemku „E“KN parc. č. 393 - trvalé trávne porasty – diel č. 2,
ktoré tvoria novovytvorený pozemok „C“KN parc. č. 809/11 – zast. plochy o výmere 548 m2, 
pre spoločnosť Helvyk Elevators, s. r. o., so sídlom Levická 51, Nitra, IČO: 35971983             
za kúpnu cenu 60,- €/m2 + DPH.
Na predmetných pozemkoch je umiestnená stavba s. č. 1114 – sklad materiálu PUMS 
zapísaná na LV č. 1240 vo vlastníctve kupujúceho. 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová 
(Helvyk Elevators, s. r. o., odpredaj pozemkov pod stavbou) tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie.
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  Mat. č. 579/2016-1

Obhliadka 1.5.2016
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