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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra z vlastníctva SR – SPF 
do vlastníctva Mesta Nitra 

I. alternatíva
s c h v a ľ u j e
bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti reg. „C“ KN parc. č. 7469/59 – orná pôda 
o výmere 700 m2 v katastrálnom území Nitra evidovaná na liste vlastníctve č. 4037 
z vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového fondu Bratislava do 
vlastníctva Mesta Nitra v súlade s § 34 ods. 9 a 13 Zák. č. 330/1991 Zb. (o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách)
za podmienky, že obyvatelia ul. Ivana Braunera v plnej výške uhradia všetky finančné náklady
spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, majetkovoprávnym usporiadaním, 
zabezpečením vydania stavebného povolenia pre Mesto Nitra, vybudovaním komunikácie 
a zabezpečením kolaudácie pre budúcu komunikáciu v úseku od napojenia z ul. A. F. Langa po 
napojenie na Griesbachovu ulicu
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia 

T: 31.12.2017
K: MR

alebo

II. alternatíva
n e s c h v a ľ u j e
bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti reg. „C“ KN parc. č. 7469/59 – orná pôda 
o výmere 700 m2 v katastrálnom území Nitra evidovaná na liste vlastníctve č. 4037 
z vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového fondu Bratislava do 
vlastníctva Mesta Nitra v súlade s § 34 ods. 9 a 13 Zák. č. 330/1991 Zb. (o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách)



Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra 
z vlastníctva SR – SPF do vlastníctva Mesta Nitra

  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 10.09.2015 

uznesením č. 303/2015-MZ n e s c h v á l i l o:

„bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľnosti parc. reg. „C“ KN č. 7469/59 – orná pôda 
o výmere 700 m2 v katastrálnom území Nitra evidovaná na liste vlastníctve č. 4037 
z vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového fondu Bratislava                       
do vlastníctva Mesta Nitra v súlade s § 34 ods. 9 a 13 Zák. č. 330/1991 Zb. (o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách)“.

Vlastníci pozemkov a rozostavaných stavieb na ul. Ivana Braunera v zastúpení Ing. 
Jurajom Bliskom, bytom Biovetská 25, Nitra požiadali o prehodnotenie stanoviska 
k bezodplatnému prevodu vlastníctva pozemku reg. „C“ KN parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra 
z vlastníctva SR – SPF do vlastníctva Mesta Nitra, pričom sú ochotní práce spojené 
s vypracovaním projektovej dokumentácie, vybavenia stavebného povolenia, realizácie 
komunikácie a následnej kolaudácie v mene stavebníka Mesto Nitra realizovať na vlastné 
finančné náklady.

Mestský úrad v Nitre: Predmetná nehnuteľnosť parc. č. 7469/59 v k. ú. Nitra je 
súčasťou miestnej prístupovej komunikácie ul. Ivana Braunera, ktorá v súčasnosti nie je 
komunikáciou vybudovanou v zmysle stavebného zákona a nemá spevnený povrch. Nachádza 
sa v lokalite IBV STOMONT Nitra – Šúdol v mestskej časti Klokočina, pre ktorú bolo 
vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SP 19645/2006-006-Ing.Km dňa 
29.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.01.2007. Stavebníkom lokality je 
spoločnosť STOMONT, spol. s r.o..

Lokalita IBV STOMONT Nitra – Šúdol je vymedzená ulicami: Šúdolská 
(vybudovaná), A. F. Langa (vybudovaná a skolaudovaná), Ivana Braunera (nevybudovaná a 
neskolaudovaná) a Griesbachova (nevybudovaná a neskolaudovaná).

Nakoľko je komunikácia ul. Ivana Braunera súčasťou územného rozhodnutia vydaného 
pre lokalitu IBV STOMONT Nitra – Šúdol ako celok, podľa stavebného zákona musí byť 
najskôr táto komunikácia vybudovaná aj skolaudovaná, aby mohli byť následne skolaudované 
rodinné domy postavené na tejto ulici. Z uvedeného dôvodu vlastníci stavieb rodinných 
domov, ktoré sú postavené na tejto ulici, nemôžu svoje stavby riadne skolaudovať, pretože 
podľa stavebného zákona im pre účely kolaudačného konania absentuje zabezpečenie prístupu 
k ich pozemkom skolaudovanou komunikáciou. Ide o 6 rodinných domov.

Predmetným pozemkom parc. č. 7469/59 prechádza verejnoprospešná stavba miestnej 
komunikácie č. 1.50: „Prepojovacia komunikácia Šúdol – Klokočina, novonavrhovaná 
komunikácia prepájajúca Jarockú cestu, Šúdolskú ulicu a Kmeťovú ulicu v PF Celkoch Šúdol 
a Klokočina“, ktorá bola schválená v zmysle Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta 
Nitra Mestským zastupiteľstvom v Nitre na zasadnutí dňa 17.10.2013.

Na základe informácií získaných zo Slovenského pozemkového fondu Regionálneho 
odboru Nitra k bezodplatnému prevodu nehnuteľnosti reg. „C“ KN parc. č. 7469/59 z 
vlastníctve SR – SPF do vlastníctva Mesta Nitra odbor majetku konštatuje nasledovné:



- SPF môže previesť pozemok bezodplatne do vlastníctva Mesta Nitra zmluvou 
o bezodplatnom prevode vlastníctva len podľa § 34 ods. 9 a 13 Zák. č. 330/1991 Zb. 
(o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách) na verejnoprospešné 
stavby, ktoré ešte nie sú vybudované, a ktorých stavebníkom je Mesto Nitra,

- bezodplatný prevod parc. č. 7469/59 do vlastníctva Mesta Nitra sa môže uskutočniť 
vtedy, ak by stavebníkom komunikácie ul. Ivana Braunera bolo Mesto Nitra, čo 
znamená, že v zmysle stále platného územného rozhodnutia č. SP 19645/2006-006-
Ing.Km zo dňa 29.11.2006 by musel terajší stavebník, t. j. spoločnosť STOMONT 
spol. s r.o., zmluvne previesť všetky práva a povinnosti stavebníka na Mesto Nitra,

- v prípade získania nehnuteľnosti parc. č. 7469/59 do vlastníctva Mesta Nitra 
bezodplatným prevodom je však k vyriešeniu problémov obyvateľov na ul. Ivana 
Braunera potrebné komunikáciu vybudovať, t. j. požiadať o vydanie stavebného 
povolenia, komunikáciu postaviť a následne skolaudovať, aby rodinné domy, ktoré sú 
postavené na tejto ulici, mohli byť riadne skolaudované.  

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na komunikáciu Ivana Braunera, 
ktorú vyhotovil Ing. Miloš Gontko (jún 2008) pre stavebníka STOMONT spol. s r.o., rieši 
komunikáciu Ivana Braunera s chodníkmi vrátane napojenia na Šúdolskú ulicu, ktoré tvorí 
časť Griesbachovej ulice. V PD sa v mieste napojenia Griesbachovej ulice na Šúdolskú ulicu  
nachádza murované oplotenie rodinného domu vo vlastníctve Ivana Tolnaia, šachta 
a rozvodná skriňa – tieto súčasti inžinierskych sietí sa nemôžu nachádzať na miestnej 
komunikácii.

Existujúce murované oplotenie rodinného domu pána Tolnaia a jeho vplyv na 
dopravné napojenie Griesbachovej ulice na Šúdolskú ulicu z pohľadu bezpečnosti musí byť 
posúdené špeciálnym stavebným úradom z dopravného hľadiska, t. j. či je teda predmetná 
projektová dokumentácia použiteľná pre vydanie stavebného povolenia. V opačnom prípade 
je potrebné vypracovať novú projektovú dokumentáciu.     

Na základe vyššie uvedených všetkých skutočností Odbor majetku MsÚ k vyriešeniu 
problémov obyvateľov na ul. Ivana Braunera so skolaudovaním rodinných domov predkladá 
toto stanovisko:

1. Ak bude Mesto Nitra súhlasiť s bezodplatným prevodom parc. č. 7469/59 z vlastníctva 
SR – SPF do svojho vlastníctva, preberie na seba zároveň povinnosť vybudovať 
komunikáciu na tejto parcele (to je podmienka SPF k bezodplatnému prevodu 
vlastníctva).

2. S prihliadnutím na exekúcie spoločnosti STAVPLAST SK, spol. s r.o. (nastupujúci 
stavebník po spoločnosti STOMONT, spol. s r.o.) odbor majetku odporúča v prípade 
schválenia bezodplatného prevodu, aby Mesto Nitra prebralo práva a povinnosti 
pôvodného stavebníka, ale iba v nevyhnutnom rozsahu za účelom získania 
stavebného povolenia pre komunikáciu Ivana Braunera. 

3. Vybudovanie komunikácie Ivana Braunera v úseku od A. F. Langa po napojenie na 
Šúdolskú ulicu vyžaduje posúdenie realizovateľnosti, nakoľko v mieste napojenia 
Griesbachovej ulice na Šúdolskú ulicu sa nachádzajú vybudované súčasti 
inžinierskych sietí a murované oplotenie, ktoré sa nesmú nachádzať na miestnej 
komunikácii. Zároveň je v prípade realizácie Griesbachovej ulice potrebné 
majetkovoprávne usporiadať pozemky parc. č. 7469/96 – orná pôda o výmere 43 m2

(vlastník: Ivana Tolnai s manželkou) a parc. č. 7469/126 (vlastník: STAVPLAST SK, 



spol. s r.o. – podiel 29/30 – exekučne zaťažené a Martin Pecho s manželkou – podiel 
1/30). Odbor majetku odporúča zvážiť možnosť vybudovania komunikácie Ivana 
Braunera v úseku od A. F. Langa po napojenie na Griesbachovu ulicu, t. j. 
v tvare písmena „L“. Uvedená možnosť však bude vyžadovať vypracovanie novej 
projektovej dokumentácie na komunikáciu Ivana Braunera.

4. K vydaniu stavebného povolenia je zároveň potrebné zabezpečiť aj právny vzťah 
k pozemkom parc. č. 7462/1, 7462/2 a 7469/127 (časť ul. Ivana Braunera v úseku od 
napojenia z ul. A. F. Langa) a parc. č. 7469/60 a 7469/61 (časť ul. Ivana BRaunera po 
napojenie na Griesbachovu ul.), ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb (nájomný 
vzťah, resp. zriadenie vecného bremena, resp. zmluva o budúcej kúpnej zmluve). 

5. V prípade schválenia bezodplatného prevodu nehnuteľnosti parc. č. 7469/59 
z vlastníctva SR – SPF do vlastníctva Mesta Nitra, odbor majetku odporúča 
uzatvorenie zmluvy (napr. darovacej zmluvy) s obyvateľmi ul. Ivana Braunera 
o financovaní výstavby predmetnej komunikácie, zabezpečenia projektovej 
dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia, majetkovoprávneho usporiadania
v nevyhnutnom rozsahu a ostatných úkonov spojených s kolaudáciou stavby na 
vlastné finančné náklady obyvateľov.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:
materiál prerokovala na zasadnutí dňa 27.09.2016, stanovisko bude predložené na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. 

Mestská rada v Nitre: materiál prerokuje na zasadnutí dňa 04.10.206, stanovisko bude 
predložené na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na bezodplatný prevod vlastníctva parc. č. 7469/59 tak, ako je uvedené
v návrhu na uznesenie.














