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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 Nitry (odpredaj pozemkov v 
kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa) 
s c h v a ľ u j e 
a) podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
odpredaj pozemku parc. E KN č. 3338/1 – vodná plocha o výmere 912 m2 zapísanej v LV č. 
6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Ing. Juraja Sasina, Janka Kráľa 
82, Nitra, v podiele 1/1, ktorý je vlastníkom stavby rodinného domu súp. č. 1066 na tomto 
pozemku 
b) spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj pozemku parc. E KN č. 3300/1 – záhrada o výmere 241 m2 zapísanej v LV               
č. 6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Ing. Juraja Sasina, Janka Kráľa 
82, Nitra, v podiele 1/1, za kúpnu cenu 175 000,- EUR + DPH (152,- EUR/m2 + DPH). 
Dôvodom odpredaja je vysporiadanie mestského pozemku pod stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa a usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v trvalom užívaní žiadateľa.  
Žiadateľ uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
 
 
 
 
 
 

T: 31.08.2021 
K: MR“    
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Návrh na nakladanie s  nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry 
(odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa) 

 
 

      V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
VZN č. 13/2019 o nakladaní  s  majetkom mesta a Zásad hospodárenia a nakladania                 
s majetkom Mesta Nitra v  platnom znení predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra. 

 
Mesto Nitra je vlastníkom pozemku parc. E KN č. 3300/1 – záhrada o výmere  241 m2 a parc. 
E KN č. 3338/1 – vodná plocha o výmere 912 m2 zapísaných v LV č. 6879 v  kat. úz. Nitra. 
K odpredaju uvedených pozemkov eviduje Mestský úrad v Nitre – odbor majetku žiadosť 
Ing. Juraja Sasina, Janka Kráľa 82, 949 01 Nitra, ktorý 
 je výlučným vlastníkom domu súp. č. 1066 na pozemku parc. C KN č. 905 bez 

založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú podstatu tvorí parc. E KN č. 3338/1. 
Dom je zapísaný v liste vlastníctva č. 1828 kat. úz. Nitra a nadobudol ho od právneho 
predchodcu Jána Šaligu, Janka Kráľa 1066/110, 949 01 Nitra 

 žiadosť odôvodňuje zámerom vysporiadať mestský pozemok pod stavbou v jeho 
vlastníctve a usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v trvalom užívaní, 
pozemky sú užívané ako priľahlé k domu súp. č. 1066 

 žiada  o  odpredaj celých pozemkov v  súlade so schváleným zámerom odpredaja 
pozemkov v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2019-MZ zo 
dňa 25.04.2019 ako boli schválené pre p. Jána Šaligu za cenu podľa znaleckého 
posudku vo výške 136 065,53 EUR (118,01 EUR/m2) - pozn.: k výške hodnoty bude 
pripočítaná DPH. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre: na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 22.04.2021 
uznesením č. 142/2021-MZ  s c h v á l i l o  zmenu uznesenia č. 146/2019 - MZ zo dňa 
25.04.2019 tak, že sa vypustilo celé pôvodné znenie: 
„a) podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
zámer odpredaja pozemku parc. E KN č. 3338/1 – vodná plocha o výmere 912 m2 zapísanej 
v LV č. 6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Jána Šaligu, Janka Kráľa 
110, Nitra, v podiele 1/1, ktorý je vlastníkom stavby rodinného domu súp. č. 1066 na tomto 
pozemku 
b) spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredaja pozemku parc. E KN č. 3300/1 – záhrada o výmere 241 m2 zapísanej v LV č. 
6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Jána Šaligu, Janka Kráľa 110, 
Nitra, v podiele 1/1. 

Dôvodom odpredaja je vysporiadanie mestského pozemku pod stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa a usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v trvalom užívaní žiadateľa.  
Žiadateľ uhradí náklady spojené 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: 31.08.2019 
              K: MR“    
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a nahradilo sa znením: 
„podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
zámer odpredaja pozemku parc. E KN č. 3338/1 – vodná plocha o výmere 912 m2 zapísanej 
v LV č. 6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Ing. Juraja Sasina, Janka 
Kráľa 82, Nitra, v podiele 1/1, ktorý je vlastníkom stavby rodinného domu súp. č. 1066           
na tomto pozemku 
b) spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.         
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer odpredaja pozemku parc. E KN č. 3300/1 – záhrada o výmere 241 m2 zapísanej v LV     
č. 6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Ing. Juraja Sasina, Janka 
Kráľa 82, Nitra, v podiele 1/1 

Dôvodom odpredaja je vysporiadanie mestského pozemku pod stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa a usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v trvalom užívaní žiadateľa.  
Žiadateľ uhradí náklady spojené 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: 31.08.2021 
              K: MR“    
 
Mestská rada v Nitre: na základe Uznesenie č. 318/2021-MR odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť 
„podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších           
predpisov 
a) odpredaj pozemku parc. E KN č. 3338/1 – vodná plocha o výmere 912 m2 zapísanej v LV                  

č. 6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Ing. Juraja Sasina, Janka 
Kráľa 82, Nitra, v podiele 1/1, ktorý je vlastníkom stavby rodinného domu súp. č. 1066 na 
tomto pozemku 

b) spôsobom prípadu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.            
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

      odpredaj pozemku parc. E KN č. 3300/1 – záhrada o výmere 241 m2 zapísanej v LV  č. 
6879 kat. úz. Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, pre žiadateľa Ing. Juraja Sasina, Janka 
Kráľa 82, Nitra, v podiele 1/1 

za kúpnu cenu 152,- EUR/m2 + DPH. 

Dôvodom odpredaja je vysporiadanie mestského pozemku pod stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa a usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v trvalom užívaní žiadateľa.  
Žiadateľ uhradí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.“ 
 
 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na svojom 
zasadnutí konanom dňa 17.03.2021 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 29/2021 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odpredaj pozemku parcela reg. E KN      
č. 3300/1 a parcela reg. „E“ KN č. 3338/1 na LV č. 6879 v k. ú. Nitra pre Ing. Juraja Sasina za 
cenu podľa najnovšieho (aktuálneho) znaleckého posudku 
Pozn.: znalecký posudok Ing. G. Hodúla č. 122/2019 vo výške 175 000,- EUR (152,- 
EUR/m2 + DPH). 
 
VMČ č. 2 Staré mesto: na základe uznesenia č. 8/2019 zo zasadnutia konaného dňa 
11.02.2019  s ú h l a s í  s odpredajom pozemkov pre p. Šaligu (pozn.: pôvodný žiadateľ 
zomrel). 
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Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre: vydal vyjadrenie, v ktorom uvádza, že podľa 
Územného plánu mesta Nitry schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením         
č. 169/03 – MZ zo dňa 22. 05. 2003 v znení neskorších zmien a doplnkov 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 
sa horeuvedené parcely nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre vybavenosť a  pre 
vybavenosť a doplnkovo bývanie v kontakte s Centrálnou mestskou zónou v Nitre (CMZ). 
Z hľadiska priestorového usporiadania je nutné prípadnú dostavbu parciel zosúladiť 
s existujúcou zástavbou a regulatívami ÚPN CMZ ulice Janka Kráľa s max. výškou do 3 NP 
od úrovne chodníka ulice J. Kráľa + strešná konštrukcia resp. ustúpené podlažie 
s koeficientom zastavanosti kz ≤ 0,8 vrátane spevnených plôch a chodníkov. Dostavbu je 
nutné formovať do kompaktnej uličnej zástavby na stanovenej stavebnej čiare s dodržaním 
požiarnych a deliacich murív zo strany susedných nehnuteľností. 
V rámci dostavby je nutné integrovať parkovanie pre potreby objektu v zmysle prepočtu 
podľa príslušnej STN. 
Vyjadrenie k funkčnému využitiu nenahrádza stanovisko ÚHA k PD investičnému 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. 
 
 
Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu rade v  Nitre návrh na 
nakladanie s  nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov v kat. úz. 
Nitra, ul. Janka Kráľa) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 
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