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Návrh  na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky na 
Borovej ulici a Súľovskej ulici v Nitre)

I. alternatíva
s c h v a ľ u j e 
zámer odpredať pozemky registra „C“ KN parc. č.  4101 – záhrady o výmere 278 m2, parc. č. 
4098 – záhrady o výmere 394 m2, parc. č. 4095 – záhrady o výmere 422 m2, parc. č. 4092 –
záhrady o výmere 425 m2, parc. č. 4089 – záhrady o výmere 410 m2, parc. č. 4087 – záhrady 
o výmere 356 m2, parc. č. 4083 – záhrady o výmere 301 m2, parc. č. 4080 – záhrady o výmere 
268 m2 v kat. úz. Nitra,  zapísané v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra, formou 
obchodnej verejnej súťaže 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť vypracovanie súťažných podmienok pre vypísanie a realizovanie obchodnej 
verejnej súťaže

T: 31.01.2017
K: MR

alebo 

II. alternatíva
s c h v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- zámer odpredať pozemok registra „C“ KN parc. č. 4098 – záhrady o výmere 394 m2  v 
kat. úz. Nitra, zapísaný v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra, pre Mgr. 
Kamilu Verčimákovú, bytom Jarková 3118/93, 080 01 Prešov z dôvodu, že žiadateľka 
je vlastníčkou susediacich nehnuteľností, a to domu súpisné číslo 850 na parc. č. 4096, 
parcely registra „C“ KN č. 4096 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 328 m2, parc. 
č. 4097 – záhrady o výmere 464 m2 v kat. úz. Nitra

- zámer odpredať pozemok registra „C“ KN parc. č. 4101 – záhrady o výmere 278 m2 v 
kat. úz. Nitra, zapísaný v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra, pre Ivana 
Švarného, Beethovenova 18, Nitra za účelom výstavby rodinných alebo radových 
domov (na parc. č. 4066/1 - uznesením č. 224/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 bol 
schválený zámer odpredaja formou OVS) a parc. č. 4101 na vytvorenie nových 
parkovacích miest k plánovanej bytovej jednotke. Žiadateľ je podielovým 
spoluvlastníkom susediacich pozemkov „C“ KN parc. č. 4099 – zast. plochy 
a nádvoria o výmere 290 m2 a parc. č. 4100 – záhrady o výmere 777 m2 zapísaných na 
LV č. 7723 k. ú. Nitra

- zámer odpredať pozemky registra „C“ KN parc. č. 4101 – záhrady o výmere 278 m2, 
parc. č. 4092 – záhrady o výmere 425 m2 a parc. č. 4095 – záhrady o výmere 422 m2

kat. úz. Nitra, zapísané v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra pre Mariána 
Širotu, bytom Jarková 93, Prešov z dôvodu, že na pozemkoch „C“ KN parc. č. 4101, 
4092 a 4095 by chcel realizovať výstavbu bytového domu  do výšky podľa povolenia 
mesta

Kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
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ukladá
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.01.2017
K: MR

alebo 

III. alternatíva
n e s ch v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- zámer odpredať pozemok registra „C“ KN parc. č. 4098 – záhrady o výmere 394 m2  v 
kat. úz. Nitra, zapísaný v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra, pre Mgr. 
Kamilu Verčimákovú, bytom Jarková 3118/93, 080 01 Prešov

- zámer odpredať pozemok registra „C“ KN parc. č. 4101 – záhrady o výmere 278 m2 v 
kat. úz. Nitra, zapísaný v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra, pre Ivana 
Švarného, Beethovenova 18, Nitra

- zámer odpredať pozemky registra „C“ KN parc. č. 4101 – záhrady o výmere 278 m2, 
parc. č. 4092 – záhrady o výmere 425 m2 a parc. č. 4095 – záhrady o výmere 422 m2

kat. úz. Nitra, pre Mariána Širotu, bytom Jarková 93, Prešov 
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky na 
Borovej ulici a Súľovskej ulici v Nitre) 

     V súlade s ustanovením § 9a Zákona  SNR  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí v znení 
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení 
neskorších dodatkov predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo  
vlastníctve  Mesta Nitra (pozemky na Borovej ulici a Súľovskej ulici v Nitre).

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, odbor majetku obdržal dňa 24.05.2016 žiadosť Mgr. 
Kamily Verčimákovej, bytom Jarková 3118/93, 080 01 Prešov, vlastníčky domu súpisné 
číslo 850 na parc. č. 4096, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4096 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 328 m2 a parc. č. 4097 – záhrady o výmere 464 m2 v kat. úz. Nitra na 
Borovej ulici, o odkúpenie susediaceho pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098 – záhrady 
o výmere 394 m2 v kat. úz. Nitra, zapísaného v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra. 

Mestský úrad v Nitre, útvar hlavného architekta vydal k žiadosti Mgr. Kamily 
Verčimákovej k možnosti odpredaja parc. č. 4098 v kat. úz. Nitra nasledovné vyjadrenie: 
„Podľa Územného plánu mesta Nitry (ÚPN) schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením číslo 169/2003-MZ zo dňa 22.05.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov č. 1 –
5 a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry v znení neskorších dodatkov č. 1 – 5, 
je parcela súčasťou plôch funkčne určených pre bývanie. Z hľadiska priestorového 
usporiadania je v predmetnej lokalite stanovená zástavba uličná kompaktná od 1 NP do 6 NP 
s koeficientom zastavanosti kz< =0,8 vrátane spevnených plôch a chodníkov.
Upozorňujeme, že sa jedná o lokalitu, v ktorej Mesto Nitra vlastní viacero pozemkov, ktoré sú 
súčasťou lokality pre možnú budúcu výstavbu štartovacích bytov v Nitre.“

Výbor mestskej časti č. 2 - Staré mesto na zasadnutí konanom dňa 25.07.2016 prerokoval 
žiadosť Mgr. Kamily Verčimákovej, bytom Jarková 93, Prešov o odpredaj pozemku parc. č. 
4098 o výmere 394 m2 v kat. úz. Nitra a odporučil odpredaj nehnuteľnosti formou obchodnej 
verejnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a 
podnikateľskú činnosť na zasadnutí konanom dňa 16.08.2016 uznesením č. 113/2016 
odporučila geometrickým plánom zlúčiť pozemok registra „C“ KN parc. č. 4066/1 – ostatné 
plochy o výmere 12228 m2 v kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra so susednými 
pozemkami – záhradami vo vlastníctve Mesta Nitra, ktoré sa nachádzajú za rodinnými 
domami na Borovej ulici a odpredať ako celok formou obchodnej verejnej súťaže minimálne 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom, resp. najvyššiu ponuku.

Odbor majetku v predmetnom území rieši ďalšie žiadosti o odpredaj nehnuteľností v tomto 
území, a to:

- žiadosť Mgr. Martiny Krištofovej, Teslova 9, Lužianky zo dňa 19.11.2015 
o odkúpenie parcely registra „C“ KN č. 4064/1 a parcely registra „C“ KN č. 4066/1 
v kat. úz. Nitra za účelom vybudovania bytových jednotiek stredného štandardu.
K tejto žiadosti prijalo Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 
23.06.2016 uznesenie číslo 224/2016-MZ, ktorým bol schválený zámer odpredať 
pozemky registra „C“ KN č. 4064/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8894 m2

a „C“ KN č. 4066/1 – ostatné plochy o výmere 12228 m2 formou obchodnej verejnej 
súťaže
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- žiadosť Ivana Švarného, Beethovenova 18, Nitra zo dňa 03.06.2016 o odkúpenie 
parcely č. 4101 – záhrady o výmere 278 m2 a parc. č. 4066/1 – ostatné plochy 
o výmere 12228 m2 v kat. úz. Nitra za účelom výstavby rodinných alebo radových 
domov a parc. č. 4101 na vytvorenie nových parkovacích miest k plánovanej bytovej 
jednotke. 

- žiadosť Mariána Širotu, bytom Jarková 93, Prešov o odkúpenie parc. č. 4101 –
záhrady o výmere 278 m2, parc. č. 4092 – záhrady o výmere 425 m2 a parc. č. 4095 –
záhrady o výmere 422 m2 kat. úz. Nitra za účelom výstavby bytového domu.

Mestský úrad v Nitre, útvar hlavného architekta vydal k žiadosti Ivana Švarného, 
Beethovenova 18, Nitra a k žiadosti Mariána Širotu, bytom Jarková 93, Prešov nasledovné 
vyjadrenie: 
Podľa Územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, 
uznesením č. 169/03-MZ zo dňa 22.05.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov č. 1 – 5 
a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry v znení neskorších dodatkov č. 1 - 5 
sú horeuvedené parcely súčasťou plôch funkčne určených  pre bývanie. Z hľadiska 
priestorového usporiadania je v predmetnej lokalite stanovená zástavba uličná kompaktná od 
1 NP do 6 NP s koeficientom zastavanosti kz<= 0,8 vrátane spevnených plôch a chodníkov.
Upozorňujeme, že pozemky p.č. 4092 a 4095 nemajú zabezpečený prístup z verejnej miestnej 
komunikácie. Jedná sa o lokalitu, v ktorej Mesto Nitra vlastní viacero pozemkov, ktoré sú 
súčasťou územia pre možnú budúcu výstavbu štartovacích bytov v Nitre. 
Vyjadrenie k funkčnému využitiu nenahrádza stanovisko ÚHA k PD investičného zámeru na 
pozemku ku konaniam Stavebného úradu z hľadiska súladu so schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciou. Konkrétnu PD žiadame predložiť na odsúhlasenie na ÚHA MsÚ v Nitre.

VMČ č. 2– Staré mesto na svojom zasadnutí konanom dňa 22.08.2016 žiadosť Ivana 
Švarného, Beethovenova 18, Nitra a Mariána Širotu, bytom Jarková 93, Prešov prerokoval 
a odporúča odpredaj cez verejnú obchodnú súťaž za cenu znaleckého posudku.

Stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť k žiadostiam Ivana Švarného a Mariána Širotu predložíme na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 13.10.2016.

Odbor majetku: Vzhľadom k tomu, že na odpredaj susedných pozemkov registra „C“ KN č. 
4064/1 a „C“ KN č. 4066/1 bol uznesením číslo 224/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 schválený 
zámer odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže, odbor majetku odporúča odpredaj 
ostatných parciel, a to pozemkov registra „C“ KN parc. č.  4101, parc. č. 4098, parc. č. 4095, 
parc. č. 4092, parc. č. 4089, parc. č. 4087, parc. č. 4083 a parc. č. 4080 v kat. úz. Nitra,  
zapísané v liste vlastníctva č. 3681, vlastník Mesto Nitra, formou obchodnej verejnej súťaže, 
pričom odpredaj všetkých uvedených nehnuteľností prebehne súčasne jednou obchodnou 
verejnou súťažou.

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre predkladáme návrh na zámer nakladania 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky na Borovej ulici a Súľovskej ulici) 
tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
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