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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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku 
z parcely C KN č. 160/2 a E KN č. 352/3 v kat. území Horné Krškany – Jana Bartošová)
s c h v a ľ u j e
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 
zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom 
mesta Nitra, prenájom časti pozemku v k.ú. Horné Krškany o výmere cca 80 m2 z parciel reg. 
E KN č. 352/3 v LV č. 7768 a reg. C KN č. 160/2 v LV č. 7185 vo vlastníctve Mesta Nitra pre 
Janu Bartošovú, bytom Na hlinách 372/4, 949 05 Nitra za nájomné vo výške ........... €/m2/rok 
za podmienky vybudovania odvodňovacieho žľabu na odvedenie dažďovej vody mimo 
miestnej komunikácie. Prenájom uvedenej časti pozemku je na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace.
      Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je to, že 
prechádzajúce autá po zelenom – rozbahnenom páse, znehodnocujú žiadateľke oplotenie 
a nehnuteľnosť.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 28.02.2017
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti 
pozemku z parcely C KN č. 160/2 a E KN č. 352/3 v kat. území Horné Krškany – Jana 

Bartošová)

V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra.

Odbor majetku eviduje žiadosť Jany Bartošovej, bytom Na hlinách 372/4, 949 05 
Nitra o prenájom časti pozemku v kat. území Horné Krškany časť z parcely registra C KN č. 
160/2 – zastavané plochy a nádvoria a časť z parcely registra E KN č. 352/3 – záhrada, 
zapísaných v LV č. 7185 a v LV č. 7768, celkom o výmere cca 80 m2 vo vlastníctve Mesta 
Nitra. Žiadateľka vo svojej žiadosti uvádza, že uvedenú nehnuteľnosť plánuje využiť ako 
spevnené plochy tvoriace vjazd, chodník a priestor na parkovanie pred rodinným domom.
Stanovisko ÚHA: Nesúhlasíme s prenájmom parc.č. 160/2 k.ú. Horné Krškany, nakoľko sa 
jedná o pozemok na ktorom sa nachádza miestna komunikácia Na hlinách, tvorená samotnou 
vozovkou a cestnou zeleňou. Dodatočne bolo zistené, že stavba je už vybudovaná a bola 
spevnená cestná zeleň popri nehnuteľnosti žiadateľky. Stavba nie je realizovaná s ohľadom na 
bezpečnosť cestnej premávky. Nie je zabezpečené odvedenie povrchových vôd z tejto 
spevnenej plochy mimo komunikáciu. Povrchové vody sú odvádzané priamo na komunikáciu, 
čo môže spôsobiť závady v zjazdnosti, hlavne v zimnom období.
Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby vykonal štátny odborný dohľad.
Stanovisko VMČ č. 1 : Žiadosť prerokovala na zasadnutí konanom dňa 24.08.2016 
a nesúhlasí s prenájmom časti parcely č. 160/2 vo vlastníctve Mesta Nitra pre p. Bartošovú. 
Opätovne žiadosť prerokovali na zasadnutí konanom 12.09.2016, na ktorom im Ing. Bartoš 
podal vysvetlenie k dôvodu prenájmu. VMČ súhlasí s prenájmom parcely č. 160/2 v k.ú. 
Horné Krškany.
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na riadnom 
zasadnutí konanom dňa 27.09.2016 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 
138/2016 odporúča MZ schváliť prenájom časti o výmere cca 80 m2 z pozemkov reg. „E“ KN 
č. 352/3 na LV č. 7768 a reg. „C“ KN č. 160/2 na LV č. 7185 v k.ú. Horné Krškany vo 
vlastníctve Mesta Nitra pre Janu Bartošovú, bytom Na hlinách 372/4, 949 05 Nitra za 
nájomné vo výške 3,64 €/m2/rok za podmienky vybudovania odvodňovacieho žľabu na 
odvedenie dažďovej vody mimo miestnej komunikácie.
Odbor majetku: odporúča prenájom uvedenej časti pozemku na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiacov, za podmienky vybudovania odvodňovacieho žľabu na odvedenie 
dažďovej vody mimo miestnej komunikácie.

Primátor mesta Nitra schválil zámer prenajať časť pozemku v kat. území Horné Krškany 
časť z parcely registra C KN č. 160/2 – zastavané plochy a nádvoria a časť z parcely registra 
E KN č. 352/3 – záhrada, zapísaných v LV č. 7185 a v LV č. 7768, celkom o výmere cca 80 
m2 vo vlastníctve Mesta Nitra pre Janu Bartošovú, bytom Na hlinách 372/4, 949 05 Nitra, za 
účelom využiť spevnené plochy tvoriace vjazd a chodník na parkovanie pred rodinným 
domom.
MR v Nitre: stanovisko MR v Nitre, ktorá bude zasadať dňa 02.11.2016, predložíme na 
zasadnutie MZ v Nitre. 

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