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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PJ REAL, s.r.o. – odpredaj 
pozemku,  k. ú. Horné Krškany) 
 
I. alternatíva 
n e s ch v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredať  pozemok v kat. území Horné Krškany, a to:  
-novovytvorený pozemok parcela reg. „C“ KN č. 803/31 – zast. pl. a nádvoria o výmere 55m2, ktorá 
bola geometrickým plánom č. 90/2017 odčlenená z pozemku parcela reg. „C“ KN č.803/1 (určené na 
prístupovú komunikáciu) – zast.pl. a nádvoria o výmere 2166m2, vedenej v   LV č. 8052, vo 
vlastníctve Mesta Nitry, k.ú. Horné Krškany, pre PJ REAL, s.r.o., so sídlom Farská 35, 949 01 Nitra. 
 
alebo 
 
II. alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredať  pozemok v kat. území Horné Krškany, a to:  
- novovytvorený pozemok parcela reg. „C“ KN č. 803/31 – zast. pl. a nádvoria o výmere 55m2, ktorá 
bola geometrickým plánom č. 90/2017 odčlenená z pozemku parcela reg. „C“ KN č.803/1 (určené na 
prístupovú komunikáciu) – zast.pl. a nádvoria o výmere 2166m2, vedenej v   LV č. 8052, vo 
vlastníctve Mesta Nitry, k.ú. Horné Krškany, pre PJ REAL, s.r.o., so sídlom Farská 35, 949 01 Nitra. 
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že spoločnosť PJ REAL, s.r.o. 
je vlastníkom susedného pozemku, a to par. reg.  „C“ KN č. 803/11, parcelu č. 803/31, ktorá je 
predmetom odpredaja  plánuje spoločnosť PJ REAL využívať na parkovacie účely. 
Kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s vkladom do katastra 
nehnuteľností. 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
                                                                                                                     T: 31.03.2019 
                                                                                                                         K: MR   
alebo 
 
III. alternatíva 
s ch v a ľ u j e 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom  novovytvoreného  pozemku parcela reg. „C“ KN č. 803/31 – zast. pl. a nádvoria o výmere 
55m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 90/2017 odčlenená z pozemku parcela reg. „C“ KN č.803/1 
(určené na prístupovú komunikáciu) – zast.pl. a nádvoria o výmere 2166m2, vedenej v   LV č. 8052, 
vo vlastníctve Mesta Nitry, k.ú. Horné Krškany,  na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, 
pre  spoločnosť PJ REAL, s.r.o., so sídlom Farská 35, 949 01 Nitra, za účelom využívania ako 
parkovacej plochy. 
 
 



3 

 

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťouvo vlastníctve Mesta Nitra 
(PJ REAL, s.r.o. – odpredaj pozemku,  k. ú. Horné Krškany) 

 
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom 
znení predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry. 

 
Mestu Nitra, Mestskému úradu v Nitre, odboru majetku bola dňa  22.11.2017 doručená žiadosť 

spoločnosti  PJ Real, s.r.o., so sídlom Farská 35, 949 01 Nitra, týkajúca sa odkúpenia časti pozemku 
v k.ú. Horné Krškany, a to novovytvorenej parc. č.803/31 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 
55 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 90/2017 z parcely reg. „C“ KN č. 803/1 
(prístupová komunikácia), vedenej v LV č.8052.  

 
Mestský úrad v Nitre: 
Stanovisko ÚHA: ÚHA MsÚ v Nitre požaduje, aby bola pri odčleňovaní pozemkov dodržaná 
Zastavovacia štúdia bývalého ihriska v  H. Krškanoch vypracovaná Ing. arch. Kočajdom. 
S predmetnou štúdiou je nutné zosúladiť zámery dostavby a rešpektovať koridory  pre dopravnú 
a technickú infraštruktúru. 
Stanovisko odboru majetku:  Spoločnosť PJ REAL, s.r.o. je vlastníkom susedného pozemku, a to par. 
reg.  „C“ KN č. 803/11, k.ú. Horné Krškany, parcelu č. 803/31, ktorá je predmetom odpredaja  plánuje 
spoločnosť PJ REAL využívať na parkovacie účely. 
Stanovisko VMČ č. 1: dňa 09.04. 2018 prerokoval uvedenú žiadosť a žiada odbor majetku doplniť 
podklady k zaujatiu stanoviska na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti. 
- VMČ dňa 21.05.2018 prerokovalo uvedenú žiadosť a nesúhlasí s odpredajom pozemku pre PJ 
Real,s.r.o.. 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí konanom 
dňa 30.08. 2018 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 152/2018 odporúča stiahnuť 
predmetný materiál z rokovania komisie nakoľko žiadateľ predložil žiadosť opätovne na VMČ č.1 na 
prerokovanie. 
Stanovisko VMČ č.1:  opätovne prerokoval dňa 17.9.2018 uvedenú žiadosť a nesúhlasí s odpredajom 
pozemku v k.ú. Horné Krškany, a to novovytvorenej parcely č. 803/31 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 55 m2 pre spol. PJ REAL, s.r.o., VMČ odporúča možnosť dlhodobého prenájmu uvedenej 
parcely z dôvodu jej ponechania mesta ako rezervy pre možné vybudovanie DI v budúcnosti. 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na zasadnutí konanom 
dňa 25.09.2018 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 168/2018 neodporúča odpredaj, ale 
odporúča schváliť prenájom časti pozemku v k.ú. Horné Krškany, a to novovytvor. parc. č. 803/31 – 
zast.pl. a nádv. o výmere 55 m2, ktorá bola odčlenená GP č. 90/2017 z parc. reg. „C“ KN č. 803/1 
(príst. komun.), vedenej v LV č.8052 pre spol. PJ Real, s.r.o., so sídlom Farská 35, 949 01 Nitra. 
 
Odbor majetku predložil primátorovi mesta Nitra Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve Mesta Nitra – prenájom novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ KN č. 803/31 – zast. 
pl. a nádvoria o výmere 55m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 90/2017 odčlenená z pozemku 
parcela reg. „C“ KN č.803/1 (určené na prístupovú komunikáciu) – zast.pl. a nádvoria o výmere 
2166m2, vedenej v   LV č. 8052, vo vlastníctve Mesta Nitry, k.ú. Horné Krškany a primátor nesúhlasil 
so zámerom prenájmu predmetného pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre PJ REAL, s.r.o., 
so sídlom Farská 35, 949 01 Nitra. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na zámer 
nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (PJ REAL - odpredaj pozemku, k.ú. Horné 
Krškany)  tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
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