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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 401/2016 - MZ  zo dňa 15.12. 
2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Mášik – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany) 
s ch v a ľ u j e 
zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 401/2016 – MZ zo dňa 15.12.2016 
nasledovne: 
 v schvaľovacej časti uznesenia sa vypúšťa pôvodné znenie: 
 
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj novovytvoreného stavebného pozemku v kat. úz. Horné Krškany, a to  parcely 
registra „C“ KN č. 803/8– zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2, vedené na LV 
č.7185, vo vlastníctve Mesta Nitra v celosti a novovytvorený pozemok parcela reg. „C“ KN 
č.803/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 166 m2, určený na komunikáciu v podiele 
1/24 - ina, zapísaný na LV č. 8052, za kúpnu cenu vo výške 30 324,26 € + DPH,                    
pre JUDr. Ladislava Mášika, bytom Piaristická 2, 949 01 Nitra. 
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že uznesením              
č. 28/2011–MZ zo dňa 27.01.2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre odpredaj 
novovytvorených pozemkov jednotlivo priamym predajom s tým, že každý kupujúci získa 
podiel na pozemku určenom na komunikáciu. Odbor majetku na základe schváleného 
uznesenia vyhlásil 2 x  ponukové konanie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca. 
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností. 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
          T: 31.03.2017 
          K: MR 
 
 
 
a  nahrádza ho znením  
 
„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj novovytvoreného stavebného pozemku v kat. úz. Horné Krškany, a to  parcely 
registra „C“ KN č. 803/8– zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2, vedené na LV 
č.7185, vo vlastníctve Mesta Nitra v celosti a novovytvorený pozemok parcela reg. „C“ KN 
č.803/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 166 m2, určený na komunikáciu v podiele 
1/24 - ina, zapísaný na LV č. 8052, za kúpnu cenu vo výške 30 324,26 € + DPH,                    
pre JUDr. Ladislava Mášika, bytom Piaristická 2, 949 01 Nitra s tým, že kupujúci uhradí 
poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
Kúpna cena bude uhradená podľa splátkového kalendára nasledovne: 
 -  50 % pri podpise  kúpnej zmluvy po vystavení faktúry 
 -  zvyšných 50 % kúpnej ceny jednorázovo do jedného roka odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. 
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Do uhradenia celkovej kúpnej ceny bude k predmetu prevodu zriadené v prospech Mesta 
Nitra záložné právo, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľností a poplatky spojené  
s návrhom na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že uznesením              
č. 28/2011–MZ zo dňa 27.01.2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre odpredaj 
novovytvorených pozemkov jednotlivo priamym predajom s tým, že každý kupujúci získa 
podiel na pozemku určenom na komunikáciu. Odbor majetku na základe schváleného 
uznesenia vyhlásil 2 x  ponukové konanie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca. 
 
 
 
 v  ukladacej časti sa pôvodné znenie: 
 
„T: 31.03. 2017 
  K: MR“ 
nahrádza znením: 
„T: 31.12. 2017 
  K:MR“ 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 401/2016 - MZ  zo dňa 
15.12. 2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra –Mášik – 
odpredaj pozemku, k. ú. Horné Krškany). 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 401/2016-MZ zo dňa 15.12. 2016  s ch v á l i l o  
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mášik – odpredaj 
pozemku, k. ú. Horné Krškany) 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj novovytvoreného stavebného pozemku v kat. úz. Horné Krškany, a to  parcely 
registra „C“ KN č. 803/8– zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2, vedené na LV č. 
7185, vo vlastníctve Mesta Nitra v celosti a novovytvorený pozemok parcela reg. „C“ KN č. 
803/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 166 m2, určený na komunikáciu v podiele 
1/24 - ina, zapísaný na LV č. 8052, za kúpnu cenu vo výške 30 324,26 € + DPH,                    
pre JUDr. Ladislava Mášika, bytom Piaristická 2, 949 01 Nitra. 
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že uznesením              
č. 28/2011–MZ zo dňa 27.01.2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre odpredaj 
novovytvorených pozemkov jednotlivo priamym predajom s tým, že každý kupujúci získa 
podiel na pozemku určenom na komunikáciu. Odbor majetku na základe schváleného 
uznesenia vyhlásil 2 x  ponukové konanie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca. 
Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností. 
u l o ž i l o 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
          T: 31.03.2017 
          K: MR 
 
 
Mestský úrad v  Nitre: 
Odbor majetku: Odbor majetku dňa  11.01. 2017 informoval žiadateľa o uznesení č.401/2016-
MZ zo dňa 15.12. 2016 a požiadal ho  o súhlas s podmienkami odpredaja za účelom 
vypracovania kúpnej zmluvy. Listom zo dňa 26.01. 2017 žiadateľ JUDr. Ladislav Mášik 
súhlasil s podmienkami odpredaja a zároveň požiadal o možnosť zaplatiť kúpnu cenu formou 
splátkového kalendára. 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí konanom dňa 09.02. 2017 prerokovala predmetný 
materiál a uznesením č. 24/2017 odporúča MZ schváliť splátkový kalendár vo forme 2 
splátok, t.j. 50 % pri podpise kúpnej zmluvy a zvyšných 50 %  do 12 mesiacov od podpisu 
kúpnej zmluvy, pre JUDr. Ladislava Mášika, bytom Piaristická 2, 949 01 Nitra na úhradu 
kúpnej ceny vo výške 30 324,26 € + DPH za odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Horné Krškany.    
Mestská rada v Nitre: na svojom zasadnutí dňa 02.05. 2017 odporúča MZ schváliť zmenu 
uznesenia č.401/2016-MZ zo dňa 15.12. 2016, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.     
 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre, návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 401/2016–MZ zo dňa 15.12.2016 
(Návrh na  nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Mášik – odpredaj 
pozemku, k.ú. Horné Krškany), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
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