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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v k.ú. Nitra (Viliam 
Turan)
s c h v a ľ u j e
v zmysle § 5 ods.3 a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v platnom 
znení 
odplatné nadobudnutie novovytvorenej parcely registra C KN č.2696/2 – ostatná plocha
o výmere 27m2 zameranej podľa GP č. 120/2016, pochádzajúcej z parcely registra C KN č. 
2696 – ostatná plocha v celkovej výmere 132m2 zapísanej v LV č. 2822 kat. území Nitra vo 
vlastníctve Viliama Turana, Železničiarska 1202/13, 949 01 Nitra, v prospech Mesta Nitra, 
stavebníka a investora verejnoprospešnej stavby: Cestička pre chodcov a cyklistov Klokočina 
– Borina – Hollého – AS Nitra, za kúpnu cenu ................ EUR/m2 + DPH. 
Dôvodom odkúpenia je, zabezpečenie vzťahu k pozemku pre účely územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia stavby Cestička pre chodcov a cyklistov Klokočina – Borina – Hollého 
– AS Nitra

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluve podľa schvaľovacej časti uznesenia

                                                                                                                     T: 31.12.2016
                                                                                                                     K: MR     
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Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v k. ú. Nitra 
(Viliam Turan)

          V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v platnom 
znení predkladáme Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra          
v k. ú. Nitra (Viliam Turan)

           Mesto Nitra je investorom a stavebníkom verejnoprospešnej stavby „Cestička pre 
chodcov a cyklistov Klokočina – Borina – Hollého ulica – AS Nitra“, ktorá sa má podľa 
projektovej dokumentácie realizovať aj na pozemku nachádzajúcom sa v kat. Nitra, parcela
registra C KN č. 2696 – ostatné plochy o výmere 132 m2, zapísanej v LV č. 2822 vo 
vlastníctve Viliama Turana, Železničiarska 1202/13, Nitra v celosti.
Podľa projektovej dokumentácie bude stavba realizovaná v zastavanom území kat. území
Nitra – Staničná ulica a vyžaduje si trvalý záber uvedeného pozemku. Záber z parcely C KN 
č. 2696 predstavuje výmeru 27m2.
Dôvodom odplatného nadobudnutia nehnuteľnosti je zabezpečenie vzťahu k pozemku pre 
účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby cyklotrasy.
Vyjadrenie UHA: navrhovaný cyklistický chodník je v súlade s územným plánom mesta 
Nitry/ÚPN schváleným Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 
22.05.2003 a Všeobecno záväzným nariadením /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 
22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry a v súlade 
s koncepciou cyklistickej dopravy v meste Nitra spracovanou v roku 2014.
Navrhovaná cyklotrasa „Cestička pre chodcov a cyklistov Klokočina – Borina – Hollého 
ulica – AS Nitra“ je v zmysle ÚPN mesta Nitry súčasťou verejnoprospešnej stavby VPS 1.46 
výstavba cyklistických chodníkov, lávok a súvisiacich zariadení.
OM: Vlastníka predmetného pozemku sme písomne požiadali o uzatvorenie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena, s čím nesúhlasil. Pri osobnom
rokovaní požadoval uzatvorenie kúpnej zmluvy s vypracovaním GP na vyčíslenie presného 
záberu na dotknutom pozemku a vypracovaním ZP na stanovenie kúpnej ceny.
Na základe uvedeného bol na podklade projektovej dokumentácie vypracovaný GP 
č.120/2016, ktorým bol určený záber z parc. C KN č. 2696 o výmere 27 m2 a Znalecký 
posudok, ktorým bola stanovená jednotková hodnota pozemku vo výške 28,91 €/m2, čo po 
prepočte za výmeru 27 m2 predstavuje spolu hodnotu 780,57 €.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na riadnom 
zasadnutí konanom dňa 16.08.2016 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 115/2016
odporúča MZ schváliť odkúpenie časti o výmere 27m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. Č. 2696 
– ostatné plochy o výmere 132m2 na LV č. 2822 v k.ú. Nitra vo vlastníctve Viliama Turana, 
bytom Železničiarska 1202/13, Nitra do vlastníctva Mesta Nitra za účelom realizácie 
verejnoprospešnej stavby „Cestička pre chodcov a cyklistov Klokočina – Borina – Hollého 
ulica – AS Nitra“ za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 152/2016 vypracovaným 
Ing. Petrom Martiškom, t.j. za kúpnu cenu vo výške 780,57 €.
OM: Vlastník predmetného pozemku súhlasil s predajom, ale nesúhlasil s cenou určenou 
v znaleckom posudku. Cena vraj nezodpovedá komerčnej cene pozemku v danej lokalite. 
Táto cena je cca 100 €/m2. Na druhej strane uznáva, že pozemok je za plotom a preto je 
ochotný súhlasiť s cenou 50 €/m2.
MR v Nitre: stanovisko zo dňa 06.09.2016 predložíme na zasadnutie MZ v Nitre.

Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre Návrh na odplatné 
nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie.
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