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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o 
Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Kasanová – odkúpenie 
nehnuteľnosti – k.ú. V. Janíkovce)
n e s ch v a ľ u j e 
odkúpenie časti o výmere cca 37 m2 z pozemku parcela registra „C“ KN č. 1064/327 – ostatné 
plochy o výmere 531 m2, zapísané na LV č. 1376 vo vlastníctve Ing. Želmíry Kasanovej, 
bytom Letecká 9, 949 07 Nitra, katastrálne územie V. Janíkovce.
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Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra
(Ing. Kasanová - odkúpenie nehnuteľnosti – k. ú. V. Janíkovce).

V súlade s  § 5 ods. 3 písm. a) Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Nitra v platnom znení predkladáme návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta 
Nitra.
Mestu Nitra, Mestskému úradu v Nitre, odboru majetku bola doručená dňa 10.02. 2016 
žiadosť Ing. Želmíry Kasanovej, bytom Letecká 9, 949 07 Nitra. Žiadateľka je vlastníčkou 
pozemku v k. ú. V. Janíkovce, a to parcela registra „C“ KN č. 1064/327 – ostatné plochy 
o výmere 531 m2, zapísané na LV č. 1376.
Žiadateľka sa stala vlastníčkou pozemku v auguste 2015 a pri vybavovaní stavebného 
povolenia bolo zistené, že predmetným pozemkom vedie kanalizácia, v rohu jej pozemku je 
umiestnený kanalizačný poklop. Zároveň uvádza, že časť pozemku v jej vlastníctve je 
využívaný ako komunikácia v rámci ul. Matušincova. Podľa vytyčovacieho plánu ide 
o výmeru 37 m2. Na LV č. 1376 nie je vyznačené žiadne vecné bremeno.
Žiadateľka požaduje vyriešenie tejto situácie, nakoľko chce svoj pozemok oplotiť. Navrhuje 
Mestu Nitra odkúpenie tejto časti pozemku – 37 m2 za trhovú hodnotu. V opačnom prípade, 
pozemok oplotí, a tým znemožní prístup nákladným automobilom k výstavbe rodinných 
domov Nitra – Janíkovce.

Mestský úrad v Nitre:
Odbor majetku: 
Cez pozemok parcela registra „C“ KN č. 1064/327  - ostatné plochy o výmere 531 m2, 
zapísaný na LV č. 1376, k.ú. Veľké Janíkovce, vo vlastníctve žiadateľky vedie kanalizácia, 
ktorá je evidovaná vo vlastníctve Mesta Nitra. Dodatkom č.10 č.j. 1502/2013/OM k Zmluve 
o prevádzkovaní č. 43/5/03746/09, č.j. 794/2009/OM uzatvorenej dňa 23.07. 2009 bola 
„Kanalizácia Janíkovce“ odovzdaná prevádzkovateľovi Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. so sídlom Nábrežie  za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra.
Pozemok parcela registra „C“ KN č. 1065/77 (ul. Matušincova), k.ú. V. Janíkovce, zapísaný 
na LV č. 492 je vo vlastníctve Mesta Nitra, ktoré v r. 2011-2013 riešilo majetkovoprávne 
usporiadanie tejto komunikácie za účelom jej rozšírenia, a to formou darovania záberov od 
jednotlivých vlastníkov pozemkov. Z dôvodu odstúpenia niektorých účastníkov darovacej 
zmluvy, bolo vkladové konanie ukončené. Časť pozemku o výmere 37m2, ktorý žiadateľka 
ponúka na odpredaj Mestu Nitra je vlastne identický so záberom, ktorý mal byť predmetom 
darovania.

Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra:
Útvar hlavného architekta žiada dodržať uličnú čiaru miestnej komunikácie ul. Matušincova 
v zmysle urbanistickej štúdie. Časť parcely z pozemku č. 1064/327 k.ú. Veľké Janíkovce vo 
vlastníctve žiadateľky je nutné ponechať v šírke 2,4 m pre rozšírenie komunikácie, 
nakoľko táto časť bude súčasťou miestnej komunikácie. Verejné inžinierske siete ako aj 
kanalizácia musia byť verejne prístupné.

VMČ.7 – Chrenová, Janíkovce:
VMČ uvedenú žiadosť prerokoval dňa 14.3. 2016, nesúhlasí s odkúpením uvedeného 
pozemku mestom Nitra a odporúča stavebnému úradu dodržať uličnú čiaru v zmysle 
urbanistickej štúdie ul. Matušincova.
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Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 12.05. 2016 prerokovala predmetný materiál 
a uznesením č. 64/2016 odporúča MZ neschváliť odkúpenie časti o výmere 37 m2

z pozemku reg. „C“ KN  parc. č. 1064/327 na LV č. 1376 v k.ú. Veľké Janíkovce vo 
vlastníctve Ing. Želmíry Kasanovej, bytom Letecká 9, Nitra do vlastníctva Mesta Nitra. 
Komisia zároveň upozorňuje Ing. Kasanovú, že verejná kanalizačná sieť musí zostať 
verejne prístupná z dôvodu práva a nutnosti jej údržby.

Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 24.05. 2016 uvedené prerokovala 
a uznesením č. 321/2016-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť návrh  
na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Kasanová – odkúpenie 
nehnuteľnosti – k.ú. Veľké  Janíkovce), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.    

Na základe informácií z kataster portálu je na pozemku  parcela registra „C“ KN č. 1064/327 
– LV č. 1376 vo vlastníctve žiadateľky  Ing. Želmíry Kasanovej vyznačená plomba na 
základe V 4266/2016 (zmena vlastníckeho vzťahu).
                             

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre, návrh na
odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra (Ing. Kasanová - odkúpenie 
nehnuteľnosti – k.ú. Veľké Janíkovce), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
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