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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 (JUDr. Rjabinin, 
Ing. Golovinská - usporiadanie vlastníctva pozemku, Súľovská ulica) 
 
I. alternatíva 
s c h 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 bezodplatného prevodu časti pozemku parc. reg. „C“ KN č. 4064/1 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 8894 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra, 
ktorá korešponduje výmere a umiestneniu pozemkovoknižnej parcele č. 4655/58 o výmere 
950 m2 pôvodne zapísanej v pozemkovej knihe vo vložke č.: 4154 do podielového 
spoluvlastníctva JUDr. Olega Rjabinina, bytom Novozámocká 69, 94905 Nitra v podiele ¾  
a Ing. Alexandry Golovinskej, Koněvova 2498/244, Praha 3 Žižkov v podiele ¼ .  
 
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia, ako pôvodný vlastníci, využili 
možnosť domáhať sa svojho vlastníctva v zmysle notárskej zápisnice zo dňa 02.11.2005 
sp. zn. N/206/2005, NZ/51744/2005, NCR1s/51077/2005 Notárskeho úradu JUDr. Gabriely 
Rehákovej, ktorou Mesto Nitra vydržalo pôvodný pozemok par. č. 4655/58, ktorý bol 
Geometrickým plánom č. 33/2005 úradne overeným správou katastra dňa 27.06.2005 zlúčený 
do parcely reg. „C“ KN č. 4064/1 a zároveň predložili listinné dôkazy, ktoré nasvedčujú, 
že Mesto Nitra nemohlo splniť zákonom stanovené podmienky pre vydanie osvedčenia 
vyhlásenia o vydržaní. 
 
 
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: 31.06.2020 
          K: MR 
 
alebo  
 
II. alternatíva 
s c h 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 poskytnutia finančnej náhrady JUDr. Olegovi Rjabininovi, bytom Novozámocká 69, 
94905 Nitra v podiele ¾ a Ing. Alexandre Golovinskej, Koněvova 2498/244, Praha 3 Žižkov 
v podiele ¼ z výšky všeobecnej hodnoty časti pozemku parc. reg. „C“ KN č. 4064/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8894 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 
vo vlastníctve Mesta Nitra, ktorá korešponduje výmere a umiestneniu pozemkovoknižnej 
parcele č. 4655/58 o výmere 950 m2 pôvodne zapísanej v pozemkovej knihe vo vložke 
č.: 4154 stanovenej podľa Znaleckého posudku č. 92/2019 vypracovaného Ing. Oliverom 
Stollárom, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra dňa 09.04.2019, ktorá je vo výške 80.600,-€. 
 



3 

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia, ako pôvodný vlastníci, využili 
možnosť domáhať sa svojho vlastníctva v zmysle notárskej zápisnice zo dňa 02.11.2005 sp. 
zn. N/206/2005, NZ/51744/2005, NCR1s/51077/2005 Notárskeho úradu JUDr. Gabriely 
Rehákovej, ktorou Mesto Nitra vydržalo pôvodný pozemok par. č. 4655/58, ktorý bol 
Geometrickým plánom č. 33/2005 úradne overeným správou katastra dňa 27.06.2005 zlúčený 
do parcely reg. „C“ KN č. 4064/1 a zároveň predložili listinné dôkazy, ktoré nasvedčujú, 
že Mesto Nitra nemohlo splniť zákonom stanovené podmienky pre vydanie osvedčenia 
vyhlásenia o vydržaní. 
 
 
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: 31.06.2020 
          K: MR 
 
 
alebo  
 
III. alternatíva 
s c h 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 zámeny časti pozemku parc. reg. „C“ KN č. 4064/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 8894 m2 v k. ú. Nitra na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra, ktorá 
korešponduje výmere a umiestneniu pozemkovoknižnej parcele č. 4655/58 o výmere 950 m2 

pôvodne zapísanej v pozemkovej knihe vo vložke č.: 4154 za iný vhodný pozemok 
vo vlastníctve Mesta Nitra do podielového spoluvlastníctva JUDr. Olega Rjabinina, bytom 
Novozámocká 69, 94905 Nitra v podiele ¾ a Ing. Alexandry Golovinskej, Koněvova 
2498/244, Praha 3 Žižkov každý v podiele ¼ .  
 
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia, ako pôvodný vlastníci, využili 
možnosť domáhať sa svojho vlastníctva v zmysle notárskej zápisnice zo dňa 02.11.2005 
sp. zn. N/206/2005, NZ/51744/2005, NCR1s/51077/2005 Notárskeho úradu JUDr. Gabriely 
Rehákovej, ktorou Mesto Nitra vydržalo pôvodný pozemok par. č. 4655/58, ktorý bol 
Geometrickým plánom č. 33/2005 úradne overeným správou katastra dňa 27.06.2005 zlúčený 
do parcely reg. „C“ KN č. 4064/1 a zároveň predložili listinné dôkazy, ktoré nasvedčujú, 
že Mesto Nitra nemohlo splniť zákonom stanovené podmienky pre vydanie osvedčenia 
vyhlásenia o vydržaní. 
 
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: 31.06.2020 
          K: MR 
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Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  
(JUDr.Rjabinin, Ing.Golovinská - usporiadanie vlastníctva pozemku, Súľovská ulica) 

 
V súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra v znení neskorších 
dodatkov predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra. 

 
 Odbor majetku MsÚ Nitra eviduje dňa 19.12.2018 žiadosť advokátskej kancelárie 
AKMK, s.r.o., Farská 30, 949 01 Nitra, v zasúpení Mgr. Marek Kováč, ako splnomocneného 
zástupcu JUDr. Olega Rjabinina, bytom Novozámocká 69, 94905 Nitra a dodatočne dňa 
29.03.2019 aj Ing. Alexandry Golovinskej, Koněvova 2498/244, Praha 3 Žižkov (ďalej len 
„žiadatelia“) o majetkové usporiadanie resp. dobrovoľné vydanie nehnuteľnosti pôvodne 
zapísanej v pozemkovej knihe vo vložke č.: 4154 ako parc. č. 4655/58 o výmere 950 m2 
(ďalej len „predmetný pozemok“) v súčasnosti zlúčená do parcely reg. „C“ KN č. 4064/1 
o výmere 8894 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie na LV č. 3681 pre k. ú. Nitra 
na Mesto Nitra v celosti - Súľovská ulica v Nitre.  
 
 Na základe dohody medzi žiadateľmi a mestom Nitra, si dali žiadatelia vyhotoviť 
Znalecký posudok č. 92/2019, vyhotovený Ing. Oliverom Stollárom, Hornočermánska 70, 949 
01 Nitra zo dňa 21.02.2019 na ohodnotenie predmetného pozemku, ktorý bol doručený mestu 
Nitra dňa 23.04.2019 a ktorý určuje všeobecnú hodnotu pozemku vo výške 80.600,-€.  
 
 Návratky s súhlasmi žiadateľov so spracovaním osobných údajov boli Mestu Nitra 
doručené dňa 13.06.2019.  
 
 Podľa skutočností uvedených žiadateľmi bol predmetný pozemok parc. č. 4655/58 
o výmere 950 m2 do roku 2005 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Mesto Nitra 
nadobudlo v roku 2005 vlastníctvo k predmetnej parcele č. 4655/58 zlúčenej geometrickým 
plánom č. 33/2005 do pozemku reg. „C“ KN č. 4064/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 8894 m2 na LV č. 3681, inštitútom vydržania formou Notárskej zápisnice N/206/05, 
NZ/51744/05, NCR1s/51077/2005 vydanej JUDr. Gabrielou Rehákovou, Kupecká 16, 94901 
Nitra dňa 02.11.2005 (ďalej len „notárska zápisnica“).  
  
 Na základe predmetnej žiadosti Mesto Nitra dňa 10.01.2019 požiadalo Okresný súd 
Nitra o poskytnutie podkladov k predmetnej notárskej zápisnici, z ktorých je možné 
konštatovať: 

1. z pozemkovej knihy vložka č. 4154 vyplýva, že parcelu r. 4655/58 o výmere 950m2 
nadobudli Ing. Ipatij Rjabinin a Phmr. Alexandra Rjabinin rod. Golovinská v roku 1961 
podľa prídelovej listiny MsNV v Nitre, 

2. žiadateľ JUDr. Rjabinin nadobudol spoluvlastnícky podiel ½ k predmetnému pozemku 
ako dedičstvo po svojom otcovi, a to na základe Rozhodnutia D 1057/78-8 zo dňa 
27.07.1978, a podľa Rozhodnutia D 2081/78-10 zo dňa 06.02.1979 druhý podiel 
o veľkosti ½ nadobudol dedením PhDr. Boris Golovinský (nar. 1915) aj spolu 
s žiadateľom JUDr. Rjabininom každý v podiele ½,  

3. žiadateľka Ing. Alexandra Golovinská v roku 2000 nadobudla spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti ¼ k predmetnému pozemku ako dedičstvo po svojom otcovi PhDr. Borisovi 
Golovinskom, na základe Uznesenia 13D 82/2000-62, 

4. Ipatij Rjabinin, ako prenajímateľ, počas života prenajal predmetný pozemok 
Západoslovenskej krajskej správe spojov v Bratislave, pričom po prededení 
predmetného pozemku v zmysle bodov 1 a 2: 
a) PhDr. Boris Golovinský, ako prenajímateľ, prenajal spoluvlastnícky podiel ¼   

k predmetnému pozemku Západoslovenskému riaditeľstvu spojov v Bratislave, ako 
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nájomcovi, nájomnou zmluvou zo dňa 01.01.1983 v znení Dodatku č.1 zo dňa 
15.05.1991,  

b) žiadateľ JUDr. Rjabinin, ako prenajímateľ, prenajal spoluvlastnícky podiel ¾  
k predmetnému pozemku Západoslovenskému riaditeľstvu spojov Bratislava, ako 
nájomcovi, nájomnou zmluvou zo dňa 20.02.1980 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
15.05.1991, a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 03.02.1992, 

c) Západoslovenské riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava (vtedajšie Západoslovenské 
riaditeľstvo spojov v Bratislave), ako nájomca, vypovedalo nájomný vzťah 
k predmetnému pozemku ku dňu 01.05.1999. 

 
 

K inštitútu vydržania: 

 

1. Spôsobilý subjekt 
 

Subjektom oprávneným k vydržaniu je akákoľvek osoba spôsobilá nadobudnúť vlastnícke právo - 

fyzická osoba, právnická osoba alebo aj štát. 

 

2. Spôsobilý predmet  
 

Predmetom vydržania môžu byť akékoľvek veci spôsobilé byť predmetom vlastníctva (i práva a iné 

majetkové hodnoty) s výnimkou vecí, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených 

právnických osôb. Vo všeobecnosti platí, že predmetom vydržania môže byť iba celá vec, z čoho však 

judikatúra zakotvila výnimku, pokiaľ ide o časť parcely. Ak sa nadobúdateľ nehnuteľnosti hlási i k tej 

časti parcely, ktorú nekúpil či inak nenadobudol, môže byť so zreteľom na všetky okolnosti 

dobromyseľný v tom, že vlastní i túto časť. Jedným z hľadísk pre posúdenie ospravedlniteľnosti omylu 

držiteľa časti parcely je v tomto prípade aj pomer plochy kúpeného a skutočne držaného pozemku. 

 

3. Oprávnenosť držby a dobromyseľnosť vydržateľa 
 

Oprávneným držiteľom sa stáva ten, kto je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že 

mu pozemok patrí. Z hľadiska dobromyseľnosti držby možno za právne relevantnú skutočnosť označiť 

len tú, ktorá má objektívne znaky titulu nadobudnutia vlastníckeho práva (napr. nadobudnutie 

dedením, darovaním, kúpou či výmenou). Právne akceptovateľnou je v tomto prípade aj skutočnosť, 

ktorá má objektívne znaky titulu domnelého nadobudnutia vlastníctva - určitá skutočnosť má síce 

navonok znaky riadneho nadobúdacieho titulu, chýba pri nej však niektorá stránka, ktorú objektívne 

právo vyžaduje pre nadobudnutie vlastníctva. Domnelým titulom môže byť napr. rozhodnutie súdu 

určujúce vlastníctvo pozemku, ktoré nie je právoplatné, dedičské rozhodnutie o nadobudnutí pozemku, 

ktorý však v čase smrti poručiteľa objektívne nepatril do jeho majetku či scudzovacia zmluva, ktorá je 

z niektorého dôvodu neplatná.[2] Posúdenie dobrej viery však nemôže vychádzať výlučne z hodnotenia 

subjektívnych predstáv.  

 

4. Vydržacia doba 
 

Vydržacia doba predstavuje časový úsek, počas ktorého musia byť zo strany oprávneného držiteľa 

splnené podmienky vydržania (pre začiatok a trvanie vydržacej doby sa primerane aplikujú 

ustanovenia Občianskeho zákonníka o plynutí premlčacej doby). V zásade platí, že vydržacia doba 

musí byť nepretržitá. Občiansky zákonník zároveň umožňuje, aby sa do vydržacej doby započítala aj 

doba, počas ktorej mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca vydržateľa, pričom k sukcesii 

práva držby môže dôjsť tak v prípade prevodu, ako aj prechodu práva k držanej veci - napr. dedením. 

Ak by však oprávnený držiteľ pozemku mal vedomosť o nemožnosti vydržania vlastníckeho práva jeho 

právneho predchodcu, táto skutočnosť nie je pre účely započítania vydržacej doby sama o sebe 

rozhodujúcou. Za relevantné možno označiť to, či právni predchodcovia boli sami v dobrej viere, že 

im pozemok patrí, a to so zreteľom na všetky okolnosti.[4] Samotné nadobudnutie vlastníckeho práva 

vydržaním nastáva uplynutím kvalifikovanej vydržacej doby, ktorá je pri nehnuteľnostiach desať 

rokov. 
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 V zmysle uvedeného je teda zrejmé, že Mesto Nitra pozemok nemalo v oprávnenej 
držbe po dobu 10 rokov tak, ako stanovuje zákon, pretože výpoveď nájomnej zmluvy je 
datovaná k roku 1999 a notárska zápisnica bola vydaná už v roku 2005. 
 

Žiadatelia uvádzajú, že majú záujem prioritne o finančnú náhradu, t.j. vo všeobecnej 
hodnote stanovenej znaleckým posudkom vo výške 80.600,-€. 

 
ÚHA:  
vydal vyjadrenie, v zmysle ktorého 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 dodatkov č.1-6 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. 1-6 je predmetná parcela súčasťou lokality funkčne určenej 
pre bývanie. 

 
VMČ č. 2 – Čermáň: 
stanovisko zo dňa 18.11.2019 bude predložené priamo na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Nitre dňa 21.11.2019. 

 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:  
na riadnom zasadnutí konanom dňa 24.10.2019 prerokovala predmetný materiál a uznesením 
č. 183/2019 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť I. alternatívu, t.j. vydanie 
nehnuteľnosti – časti pozemku reg. „C“ KN č. 4064/1, ktorá korešponduje výmere pôvodnej 
parcely č. 4655/58 o výmere 950m2 aktuálne vo vlastníctve Mesta Nitra  do podielového 
spoluvlastníctva JUDr. Olega Rjabinina, bytom Novozámocká 69, 94905 Nitra a  Ing. 
Alexandry Golovinskej, Koněvova 2498/244, Praha 3 Žižkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
na prerokovanie návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie. 
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