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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na prenájom spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu a Štefana Bezányiho  (parc. 
reg. „C“ KN č. 1898/2, 1906/2 a 3055, k.ú. Nitra)

I. alternatíva
n e s c h v a ľ u j e

1. prenájom spoluvlastníckych podielov na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 1898/2 –
ostatné plochy o výmere 1094 m2, parc. č. 1906/2 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 705 m2 a parc. č. 3055 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1554 m2, 
k.ú. Nitra, evidovaných na LV č. 6803, a to:
- spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu, trvale bytom Slivková 565/17, 

Nitrianske Hrnčiarovce,  vo veľkosti 5/36-ín v pomere k celku, za nájomné 
vo výške 891,- €/rok, 

- spoluvlastníckeho podielu Štefana Bezányiho, trvale bytom Jelenecká 110/307, 
Nitrianske Hrnčiarovce, vo veľkosti 1/2 k celku, za nájomné vo výške            
3207,- €/rok.

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú po dobu existencie stavieb 
vybudovaných na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 1898/2, 1906/2 a 3055, 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

2. vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie:
- spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu, trvale bytom Slivková 565/17, 

Nitrianske Hrnčiarovce,  vo veľkosti 5/36-ín v pomere k celku, vo výške 1782,- €, 
- spoluvlastníckeho podielu Štefana Bezányiho, trvale bytom Jelenecká 110/307, 

Nitrianske Hrnčiarovce, vo veľkosti 1/2 k celku, vo výške 3207,- €,
za obdobie dvoch rokov spätne odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy v zmysle 
predchádzajúceho bodu tohto uznesenia.

II. alternatíva
s c h v a ľ u j e

1. prenájom spoluvlastníckych podielov na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 1898/2 –
ostatné plochy o výmere 1094 m2, parc. č. 1906/2 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 705 m2 a parc. č. 3055 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1554 m2, 
k.ú. Nitra, evidovaných na LV č. 6803, a to:
- spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu, trvale bytom Slivková 565/17, 

Nitrianske Hrnčiarovce,  vo veľkosti 5/36-ín v pomere k celku, za nájomné 
vo výške 891,- €/rok, 

- spoluvlastníckeho podielu Štefana Bezányiho, trvale bytom Jelenecká 110/307, 
Nitrianske Hrnčiarovce, vo veľkosti 1/2 k celku, za nájomné vo výške            
3207,- €/rok.

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú po dobu existencie stavieb 
vybudovaných na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 1898/2, 1906/2 a 3055, 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

2. vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie:
- spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu, trvale bytom Slivková 565/17, 

Nitrianske Hrnčiarovce,  vo veľkosti 5/36-ín v pomere k celku, vo výške 1782,- €, 



3

- spoluvlastníckeho podielu Štefana Bezányiho, trvale bytom Jelenecká 110/307, 
Nitrianske Hrnčiarovce, vo veľkosti 1/2 k celku, vo výške 6414,- €,

za obdobie dvoch rokov spätne odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy v zmysle 
predchádzajúceho bodu tohto uznesenia. 

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.01.2017
K: MR
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Návrh na prenájom spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu a Štefana Bezányiho  
(parc. reg. „C“ KN č. 1898/2, 1906/2 a 3055, k.ú. Nitra)

     V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení platných 
dodatkov predkladáme návrh na prenájom spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu 
a Štefana Bezányiho na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 1898/2, 1906/2 a 3055 v k.ú. Nitra. 

     Odboru majetku MsÚ Nitra bola zo strany advokátskej kancelárie KRION Partners s.r.o. 
doručená v mene jej klientov – Ing. Rudolf Finta a Štefan Bezányi, podieloví spoluvlastníci 
pozemkov zapísaných v k.ú. Nitra na LV č. 6803 „C“ KN parc. č. 1898/2 – ostatné plochy 
o výmere 1094 m2, parc. č. 1906/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 705 m2 a parc. 
č. 3055 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1554 m2, výzva na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy k pozemkom a výzva na zaplatenie náhrady za užívanie pozemkov. 

     Predmetnú výzvu odôvodňujú skutočnosťou, že sa jedná o pozemky na Ul. Palackého, 
(rovnako aj časti Hodžovej ul. a Moyzesovej ul.) v Nitre, ktoré sú zastavané miestnou 
asfaltovou komunikáciou a mestskou zeleňou a z uvedeného vyplýva, že predmetné 
nehnuteľnosti sú užívané Mestom Nitra. Podľa ich názoru Mesto Nitra užíva predmetné 
nehnuteľnosti bez právneho titulu (napr. nájomná zmluva) a bez toho, aby za uvedené 
užívanie platilo akúkoľvek náhradu, a teda sa Mesto Nitra na úkor pána Fintu a Bezányiho 
bezdôvodne obohacuje. 
     Za účelom určenia primeraného nájomného za užívanie nehnuteľností si pán Finta 
a Bezányi dali vypracovať znalecký posudok č. 170/2015 vypracovaný Ing. Ľubomírom 
Drgom, znalcom (ďalej len „znalecký posudok“), ktorý stanovil nájomné vo výške 
1,913 €/m2/rok a z ktorého vyplýva, že hodnota nájmu nehnuteľností v rozsahu 
spoluvlastníckych podielov 

- Ing. Rudolf Finta – na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5/36 k celku (čomu 
zodpovedá časť o výmere 465,7 m2) predstavuje po zaokrúhlení 891,- €/ rok (pred 
zaokrúhlením 890,86 €/rok),

- Štefan Bezányi – na spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku (čomu zodpovedá 
1676,5 m2) predstavuje 3207,14 €/rok (pred zaokrúhlením 3207,14 €/rok).

     Popri vyššie uvedenom zároveň vyzvali Mesto Nitra na zaplatenie primeranej náhrady 
za užívanie nehnuteľností v rozsahu ich spoluvlastníckych podielov, a to za obdobie dvoch 
rokov spätne od doručenia ich výzvy. Teda v zmysle znaleckého posudku patrí 
Ing. Rudolfovi Fintovi za toto obdobie náhrada vo výške 1782,- € (pred zaokrúhlením 
1781,72 €) a Štefanovi Bezányimu náhrada vo výške 6414,- € (pred zaokrúhlením 6414,28 €).

     Mesto Nitra sa odvolalo na zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach 
pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu 
na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 
„zákon č. 66/2009“) v platnom znení, ktorý upravuje usporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obce, ktoré prešli do jej vlastníctva podľa 
osobitných predpisov, a to vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, a v zmysle ustanovení ktorého vzniklo Mestu Nitra 
k predmetným pozemkom pod miestnou komunikáciou ex lege právo zodpovedajúce 
vecnému bremenu. 
     Aplikácia ustanovenia § 4 tohto zákona, v zmysle ktorého vzniká vo verejnom záujme 
k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona, 
t.j. 01.07.2009 v prospech vlastníka stavby ex lege právo zodpovedajúce vecnému bremenu je 
však problematická, nakoľko vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena do katastra 
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nehnuteľností vyžaduje súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby 
právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Predpokladom zápisu je v takom prípade 
vypracovanie finančne nákladných geometrických plánov, doloženie dokladov ako napr. 
stavebné povolenia, protokoly o prevode vlastníctva a postúpení majetkových práv 
a záväzkov, ktorými v mnohých prípadoch mesto nedisponuje. 
     Zákon č. 66/2009 výslovne nerieši otázku odplatnosti, resp. bezodplatnosti, vzniknutého 
vecného bremena, ani prípadnú výšku odplaty. Je však potrebné poukázať na:

a) Ústavu SR, v ktorej je zakotvené, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie 
vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to 
na základe zákona a za primeranú náhradu,

b) skutočnosť, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že vlastníci pozemkov majú nárok 
na náhradu za užívanie ich pozemkov, pričom súdy prejudikovali nárok 
na opakovanú náhradu za obmedzenie vlastníckych vzťahov, a to napriek 
existencii rozsiahlej argumentácii prečo by malo byť toto právo zodpovedajúce 
vecnému bremenu bezodplatné. V rámci takýchto súdnych sporov teda súdy zaväzujú 
mestá (Bratislava, Prešov a iné, vrátane mesta Nitra) na finančné plnenie, pričom 
mestá sú povinné znášať aj trovy týchto súdnych konaní. 

     V zmysle zákona č. 66/2009 je možné usporiadať vlastnícke právo k pozemkov 
pod stavbami, ktoré prešli do vlastníctva obce na základe osobitných predpisov nasledovne:

1. obec môže poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný 
pozemok, ktorý musí byť v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol 
pôvodne pozemok pred zastavaním, a to v tom istom katastrálnom území. Ak územie 
obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne v rámci územia 
obce. 

2. ak nebudú pozemky usporiadané formou zámennej zmluvy, navrhuje sa usporiadanie 
vlastníckych vzťahov k pozemkov pod stavbami v konaní o nariadení pozemkových 
úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 
č. 330/1991“) o vykonanie ktorých môže Mesto Nitra, ako vlastník stavby, požiadať 
Okresný úrad Nitra. 

V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 66/2009 sa usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom 
pod stavbou vykoná formou poskytnutia náhradného pozemku v obvode pozemkových 
úprav v tom istom katastrálnom území, resp. v rámci územia obce, v primeranej bonite, 
výmere a rovnakého druhu, ako bol pozemok pôvodne pred zastavaním, alebo formou 
finančnej náhrady, ak

- v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky na účely poskytnutia náhrady, 
- ide o pozemok pod stavbou vo výmere do 400 m2, 
- o to požiada vlastník pozemku. 

     Podľa § 11 ods. 24 zákona č. 330/1991 sa má pri pozemkových úpravách postupovať tak, 
že ak sú pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z pozemkových 
úprav, a na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obce, ako sú cestné komunikácie, 
železnice a vodné plochy alebo iné stavby, vybudované do 24. júna 1991, môže (avšak 
nemusí) Slovenský pozemkový fond alebo správca poskytnúť vlastníkovi iný pozemok 
vo vlastníctve štátu alebo vyrovnanie v peniazoch.

     Konanie o nariadení pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 je veľmi zdĺhavé, 
takže riešenie akútnych problémov by neprehlo v potrebnom čase, čo by mohlo so sebou 
priniesť aj ďalšie problémy, a ak by aj Mesto Nitra požiadalo o ich vykonanie, podieľalo by 
sa na ich realizácii finančne, personálne aj administratívne, a teda Mesto Nitra by muselo 
hradiť náklady spojené s úvodnými podkladmi, projektom pozemkových úprav, vykonaním 



6

projektu pozemkových úprav, ako aj náklady na zhotoviteľa dokumentácie pozemkových 
úprav. 
     V zmysle zákona č. 330/1991 je možné požiadať aj o vykonanie jednoduchých 
pozemkových úprav, v ktorých sa rieši len časť katastrálneho územia obce, avšak navrhovateľ
(teda Mesto Nitra) musí preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených 
s jednoduchými pozemkovými úpravami.

     Odbor majetku: v súčasnej dobe sa pripravuje novela zákona č. 66/2009, v rámci ktorej 
mestá a obce predkladali svoje pripomienky a skúsenosti s uplatňovaním predmetného 
zákona. Na základe uvedeného odbor majetku odporúča počkať na schválenie novely zákona 
č. 66/2009.
  
     VMČ č. 2 Staré mesto: nesúhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy.

     Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiada 
o riešenie požiadavky p. Fintu a Bezányiho podaním žiadosti o vykonanie jednoduchých 
pozemkových úprav na Okresnom úrade Nitra, pozemkovom a lesnom odbore. 

     Stanovisko Mestskej rady v Nitre predložíme priamo na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 

     Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
na prerokovanie návrh na prenájom spoluvlastníckeho podielu Ing. Rudolfa Fintu a Štefana 
Bezányiho  (parc. reg. „C“ KN č. 1898/2, 1906/2 a 3055, k.ú. Nitra) tak, ako je uvedený
v návrhu na uznesenie.
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