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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Nitra – 

„Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra“  
s c h v a ľ u j e 
v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra 
v platnom znení  
odplatné nadobudnutie novovytvorených parciel registra C KN č. 7117/5 – zastavaná plocha 
o výmere 2 m2,  C KN č. 7117/6 – zastavaná plocha o výmere 25 m2, C KN č. 2089/15 – 
zastavaná plocha o výmere 138 m2, C KN č. 2089/16 – zastavaná plocha o výmere 56 m2, C 
KN č. 2089/17 – zastavaná plocha o výmere 83 m2 odčlenených podľa geometrického plánu č. 
58/2021 zo dňa 05.04.2021, úradne overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra 
dňa 04.06.2021 pod č. G1-748/2021 v kat. území Nitra, z parciel registra E KN, a to: 
č. 4543/12 – orná pôda o výmere 277 m2, LV č. 7205 - vlastník Júlia Krelinová v podiele1/1, 
č. 1632/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2, LV č. 6963 – vlastník Božena              
                   Wallínyiová v podiele 1/1, 
č. 1632/3 – záhrada o výmere 132 m2, LV č. 6963 – vlastník Božena Wallínyiová v podiele 1/1 
č. 1631/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 182 m2, LV č. 6962 – vlastník Ján Vanyo    
                   v podiele ¼, Mária Mésárošova v podiele ¼, Ján Vanyo v podiele ¼, Mária   
                   Mésárošova v podiele ¼,  
č. 1630/4 – trvalý trávnatý porast o výmere 526 m2, LV č. 6961 – vlastník Pavol Záborský   
                   v podiele ½, Mesto Nitra v podiele ½ 
v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava (SPF) do vlastníctva 
Mesta Nitra, minimálne za kúpnu cenu 26,29 EUR/m2 stanovenú Znaleckým posudkom č. 
144/2021 zo dňa 30.8. 2021 vypracovaným znalcom Ing. Petrom Martiškom.   
 
Prevod slúži pre potreby zabezpečenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod 
verejnoprospešnou stavbou „Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra“ vo vlastníctve Mesta 
Nitra v zmysle podmienok SPF, vydaných pre realizáciou tejto stavby. 
  
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 
          T: 30.09.2022 
          K: MR 
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Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území 
Nitra - „Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra“ 

 
 

     V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v platnom znení a VZN č. 
13/2019 o hospodárení s majetkom mesta Nitra predkladáme návrh na odplatné nadobudnutie 
nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra v katastrálnom území Nitra.  
   
     Mesto Nitra je investorom a stavebníkom verejnoprospešnej stavby „Cyklotrasa Klokočina-
Borina-Hollého-AS Nitra“, ktorá sa realizovala podľa projektovej dokumentácie aj na 
pozemkoch nachádzajúcich v kat. území Nitra, a to na parcelách registra E KN č. 4543/12, č. 
1632/1, č. 1632/3, č. 1631/1, č. 1630/4 evidovaných na LV č. 7205, č. 6961, č. 6962 a č. 6963 
v spoluvlastníctve nezistených vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu.  
 
Vyjadrenie ÚHA:  Navrhovaný cyklistický chodník je v súlade s územným plánom mesta 
Nitra /ÚPN/ schváleným Mestských zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03 – MZ zo dňa 
22.05.2003 a Všeobecne záväzným nariadením /VZN/ mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.5.2003, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry a v súlade s koncepciou 
cyklistickej dopravy v meste Nitra spracovanou v roku 2014.  
Navrhovaná cyklotrasa: „Cestička pre chodcov a cyklistov Klokočina – Borina – Hollého ulica“ 
je v zmysle ÚPN mesta Nitry súčasťou verejnoprospešnej stavby VPS 1.46 výstavba 
cyklistických chodníkov, lávok a súvisiacich chodníkov, lávok a súvisiacich zariadení.  
 
     Slovenský pozemkový fond zastupujúci vlastníkov s neznámym pobytom ( nezistených 
vlastníkov ) súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Cyklotrasa Klokočina-
Borina-Hollého-AS Nitra“ za podmienky, že Mesto Nitra do 1 roka po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu majetkovoprávne usporiada pozemky neznámych vlastníkov.  
 
OM, OVaR: Odbor majetku a Odbor investičnej výstavby dal vypracovať Geometrický plán 
č. 58/2021 a Znalecký posudok č. 144/2021, na základe ktorých požiadal správcu – Slovenský 
pozemkový fond, ktorý spravuje vlastníctvo nezistených vlastníkov o majetkovoprávne 
usporiadanie novovytvorených parciel registra C KN č. 7117/5 – zastavaná plocha o výmere 2 
m2,  C KN č. 7117/6 – zastavaná plocha o výmere 25 m2, C KN č. 2089/15 – zastavaná plocha 
o výmere 138 m2, C KN č. 2089/16 – zastavaná plocha o výmere 56 m2, C KN č. 2089/17 – 
zastavaná plocha o výmere 83 m2 zameraných podľa vypracovaného GP č. 58/2021 zo dňa 
05.04.2021, úradne overeného dňa 04.06.2021 pod č. G1-748/2021 v kat. území Nitra, 
pochádzajúcich z parciel registra E KN č. 4543/12, č. 1632/1, č. 1632/3, č. 1631/1, č. 1630/4 
od správcu SPF evidovaných na LV č. 7205, č. 6961, č. 6962 a č. 6963. 
     Podľa Znaleckého posudku bola stanovená jednotková všeobecná hodnota pozemkov vo 
výške 26,29 EUR/m2 , čo pri prepočte výmery 262,50 m2 za všetky parcely prestavuje hodnotu      
6 900,00 €.  
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: na riadnom 
zasadnutí konanom dňa 18.08.2021 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 149/2021 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť odkúpenie pozemkov od Slovenského 
pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15  Bratislava v katastrálnom území Nitra, a to: KN E 
č. 1632/1, č. 1632/3, č. 1630/4, č. 4543/12 v zábere podľa porealizačného geometrického plánu 
v k.ú. Nitra pre účely stavby „Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého-AS Nitra“ za kúpnu cenu 
podľa znaleckého posudku.  
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     Citovanou stavbou sú dotknuté pozemky v spoluvlastníctve nezistených vlastníkov, 
s ktorými SPF nakladá podľa § 16 ods. 1, písm. b) a c) zákona 180/1995 Z. z.  
Podľa vyjadrenia SPF – Centrum špeciálnych prevodov bude SPF postupovať pri riešení 
žiadosti v zmysle interných pokynov fondu. Fond sa pri prevode vlastníctva k pozemkom riadi 
internými predpismi aj pri  stanovení konečnej kúpnej ceny za prevod pozemkov.  
     V prípade, že príde zo strany SPF k úprave konečnej kúpnej ceny, teda nebude totožná 
s cenou určenou v zmysle Znaleckého posudku č. 144/2021 bude predložený materiál na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva s úpravou  konečnej kúpnej ceny za prevod pozemkov do 
vlastníctva Mesta Nitra. 
 
 
     Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra tak, ako 
je uvedené v návrhu na uznesenie.  
 
 
 
















