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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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj časti 
pozemku v kat. území Nitra, pre spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 7140) 
 
I. alternatíva 
n e 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 odpredať časť pozemku podľa predbežného geometrického plánu o výmere 139 m2 z 
parc. reg „C“ KN č. 4848/3- zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 455 m2, 
v katastrálnom území Nitra, na LV č. 3681, vo  vlastníctve Mesta Nitra pre spoluvlastníkov 
zapísaných na LV č. 7140, a to 1. Ladislava Mániho r. Máni, Bazovského 414/3, Nitra, 
v podiele 1/6 k celku, 2. Evu Kohútovú, rod. Mányiová , Panská dolina 2616/90, Nitra 
v podiele 2/3 k celku, 3. Miriam Némethovú, rod. Mányiová, Nebojsa č. 10, 924 01 Galanta v 
podiele 1/30 k celku, 4. Anežku Mrázikovú, rod. Mányiová, Školská ulica č. 332/4, 951 17 
Cabaj-Čápor v podiele 1/30 k celku, 5. Petra Mányiho, bytom Čajkovského 1, 949 11 Nitra v 
podiele 1/30 k celku, 6. Mária Putnokiová, r. Mányiová, bytom Viničná 211/7, 951 61 Čifáre v 
podiele 1/30 k celku, 7. Andrea Mányiová, Mányiová, bytom Vodná 2, 949 01 Nitra v podiele 
1/30 k celku.  
 
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 odpredať časť pozemku podľa predbežného geometrického plánu o výmere 139 m2 z 
parc. reg „C“ KN č. 4848/3- zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 455 m2, v 
katastrálnom území Nitra, na LV č. 3681, vo  vlastníctve Mesta Nitra pre spoluvlastníkov 
zapísaných na LV č. 7140, a to 1. Ladislava Mániho r. Máni, Bazovského 414/3, Nitra, v 
podiele 1/6 k celku, 2. Evu Kohútovú, rod. Mányiová , Panská dolina 2616/90, Nitra v podiele 
2/3 k celku, 3. Miriam Némethovú, rod. Mányiová, Nebojsa č. 10, 924 01 Galanta v podiele 
1/30 k celku, 4. Anežku Mrázikovú, rod. Mányiová, Školská ulica č. 332/4, 951 17 Cabaj-
Čápor v podiele 1/30 k celku, 5. Petra Mányiho, bytom Čajkovského 1, 949 11 Nitra v podiele 
1/30 k celku, 6. Mária Putnokiová, r. Mányiová, bytom Viničná 211/7, 951 61 Čifáre v 
podiele 1/30 k celku, 7. Andrea Mányiová, Mányiová, bytom Vodná 2, 949 01 Nitra v podiele 
1/30 k celku.  
 
Dôvodom je zámer zabezpečiť  prístup k pozemku parc. reg. „E“ KN č.6738 a parc. reg. „E“ 
KN č. 4145/1 vo vlastníctve žiadateľov. 
 
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: 31.01.2023 
          K: MR 



 3 

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 

(odpredaj pozemku v kat. území Nitra – spoluvlastníci zapísaný na LV č. 7140) 
 

V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predkladáme návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra na 
základe žiadosti  spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 7140. 
 
Odbor majetku eviduje žiadosť Evy Kohútovej rod. Mányiová, Panská dolina 2616/90, Nitra, 
Ladislava Mániho r. Mániho, Bazovského 414/3, Nitra, Miriam Némethovej, rod. Mányiovej, 
Nebojsa č. 10, 924 01 Galanta , Anežky Mrázikovej, rod. Mányiová, Školská ulica č. 332/4, 
951 17 Cabaj-Čápor, Petra Mányiho, rod. Mányiho bytom Čajkovského 1, 949 11 Nitra, Márii 
Putnokiovej, r. Mányiovej, bytom Viničná 211/7, 951 61 Čifáre, Andrei Mányiovej, 
Mányiovej, bytom Vodná 2, 949 01 Nitra  o odkúpenie časti pozemku podľa predbežného 
geometrického plánu o výmere 139 m2 z parcely registra C KN č. 4848/3  – zast.pl. a nádvorie 
o celkovej výmere 455 m2 , evidovanej v LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitra.  
 
Dôvodom žiadosti je zámer žiadateľov zabezpečiť si prístup k pozemkom parc. reg. E“ KN 
č.6738 a parc. reg. „E“ KN  4145/1  v ich vlastníctve.  
 
Útvar hlavného architekta: 
Podľa Územného plánu mesta Nitry schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, 
uznesením č. 169/03 – MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ 
mesta Nity č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 
mesta Nitry a podľa Zmien a doplnkov územného plánu mesta Nitry /ÚPN/ schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 921/08-MZ zo dňa 26.06.2008, sa pozemky 
nachádzajú v priestorovo-funkčnom celku- PFC Čermáň, v území  funkčne určenom pre 
vybavenosť bývanie so zástavbou uličnou kompaktnou as priestorovým určením do 6. 
nadzemných podlaží.   
Odpredaj pozemku a jeho budúce využívanie podmieňujeme dodržaním funkčných 
regulatívov v zmysle Územného plánu mesta Nitry. 
 Upozorňujeme, že vlastník pozemku je povinný rešpektovať vlastnícke vzťahy susediacich 
pozemkov, existujúcu technickú infraštruktúru a všetky existujúce prípojky susedných 
nehnuteľností 
 
Odbor dopravy: 
Súhlasíme s odpredajom uvedenej časti pozemku parcela č. 4848/3, k.ú. Nitra, za podmienky, 
využitie parcely bude v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou pre uvedené územie. 
 
VMČ č. 3 :  
VMČ sa žiadosťou zaoberal. Nesúhlasí s odpredajom uvedenej časti pozemku z dôvodu, že 
predajom parc. č. 4848/3 by sa znehodnotili ďalšie dve parcely vo vlastníctve mesta a to parc. 
č. 4899/6 a 4848/2 – znemožnil by sa k nim prístup. VMČ navrhuje odčleniť z parc. č. 4848/3 
trojmetrový pás, ktorý by zabezpečil prístup z Tehelnej ulice k parc. č. 4848/1, príp. uvedenú 
parcelu prenajať.  
 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť  
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 21.09.2022 prerokovala predmetný materiál a 
uznesením č. 172/2022 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre neschváliť zámer 
odpredaja časti pozemku podľa predbežného geometrického plánu o výmere 139 m2 z parc. 
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reg. „C“ KN č. 4848/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 455 m2 v k. ú. Nitra 
na LV č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitra . 
 
 Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra tak, 
ako je uvedený v návrhu na uznesenie. 

 








