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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 Nitra (k. ú. Nitra, odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch patriacich k nebytovému priestoru vo vlastníctve 
manželov Sládekových pod stavbou súp. č. 1458)
s c h v a ľ u j e
podľa §9a ods. 8 pís. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1694/24593-ín vo vlastníctve Mesta Nitra 
na pozemkoch pod stavbou súp. č. 1458, na LV č. 5187 v k.ú. Nitra, za kúpnu cenu 
26,56 €/m2 + DPH, pre Ing. Jána Sládeka a manželku Ing. Evu Sládekovú, obaja trvale bytom 
Hornozoborská 342/89, 949 01 Nitra, nachádzajúceho sa na parcelách reg. „C“ KN a to:
- parc. č. 2049/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2

- parc. č. 2049/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2

- parc. č. 2050 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 684 m2

Na predmetných parcelách je umiestnená stavba súp. č. 1458 – bytový dom č. 9, v ktorej sú 
manželia Sládekoví vlastníkmi nebytového priestoru vo vchode č. 7., 1. posch., priestor č. 1       
v zmysle LV č. 4497
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

T: 31.12.2016
K: MR



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra
(k. ú. Nitra, odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod stavbou 

vo vlastníctve manželov Sládekových)
  

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

Dňa 19.02.2016 evidujeme žiadosť manželov Jána a Evy Sládekových (ďalej len 
„žiadatelia“), trvale bytom Hornozoborská 3342/89, 94901 Nitra o odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1694/24593-ín na pozemkoch v k.ú. Nitra,
nachádzajúcich sa pod stavbou súp. č. 1458, ktorá leží na 3 parcelách reg. „C“ KN a to:

-parcela č. 2049/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 69m²
-parcela č. 2049/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 71m²
-parcela č. 2050 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 684m²

Podľa listu vlastníctva č. 4497 sú žiadatelia vlastníci k nebytovému priestoru v stavbe 
súp.č. 1458 na Damborského ulici 7 v Nitre, vo vchode č.7, na 1.posch., priestor č.1., 
so spoluvlastníckym podielom 1/1 a zároveň k nemu prináležiacemu podielu priestoru 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v rozsahu 1694/24593-ín, čo predstavuje 
cca 56,76 m2.

Žiadatelia svoju žiadosť odôvodňujú tým, že v čase prevodu predmetného nebytového 
priestoru nebolo Mesto Nitra vedené ako vlastník pozemku, preto nedošlo súčasne s prevodmi 
bytov a nebytových priestorov aj k prevodu pozemkov pod stavbou. Uvádzajú, že v Zmluve 
zo dňa 18.09.1995 je zahrnuté, že sa v budúcnosti zriadi k pozemku č. 2050, na ktorom stavba 
stojí, právo zodpovedajúce vecnému bremenu, v zmysle ktorého bude vlastník pozemku 
povinný strpieť užívanie pozemku vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Takéto právo 
však aktuálne neevidujeme ani v liste vlastníctva č. 4497 a ani č. 5187. 

Každý vlastník bytu má, k dnešnému dňu, na liste vlastníctva č. 5187, okrem
vlastníckych podielov k parcelám zastavaným stavbou, zapísané aj k nim identické 
spoluvlastnícke podiely na priestoroch spoločných častí a spoločných zariadení domu, ktoré 
sú vedené na liste vlastníctva č. 4497.

VMČ č. 2 – Staré mesto: žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí dňa 21.03.2016 – VMČ 
súhlasí s odpredajom spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1694/24593-ín na pozemku pod 
stavbou na Damborského 7

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na riadnom 
zasadnutí konanom dňa 07.04.2016 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 49/2016 
odporúča MZ schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1694/24593-ín
vo vlastníctve Mesta Nitra na pozemkoch pod stavbou súp. č. 1458, na LV č. 5187 v kat. úz. 
Nitra, a to: reg. „C“ KN parc. č. 2049/2, parc. č. 2049/3 a parc. č. 2050 pre Ing. Jána Sládeka 
a manželku Ing. Evu Sládekovú, obaja trvale bytom Hornozoborská 342/89, 949 01 Nitra, 
za kúpnu cenu vo výške 26,56 €/m2 + DPH

Stanovisko MsÚ Nitra: odporúča odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemkov žiadateľom 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 



predpisov, nakoľko sú zastavané stavbou, v ktorej sa nachádza nebytový priestor v ich 
vlastníctve.

Mestská rada vNitre: na riadnom zasadnutí konanom dňa 24.05.2016 prerokovala predmetnú 
žiadosť a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre podľa §9a ods. 8 pís. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1694/24593-ín vo vlastníctve Mesta 
Nitra na pozemkoch pod stavbou súp. č. 1458, na LV č. 5187 v k.ú. Nitra, za kúpnu cenu 
26,56 €/m2 + DPH, pre Ing. Jána Sládeka a manželku Ing. Evu Sládekovú, obaja trvale bytom 
Hornozoborská 342/89, 949 01 Nitra, nachádzajúceho sa na parcelách reg. „C“ KN a to:
- parc. č. 2049/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2

- parc. č. 2049/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2

- parc. č. 2050 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 684 m2.

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








