
                                                              
MESTO NITRA 

  

Mestský úrad v Nitre 

odbor majetku 
 

 
Adresa: Mestský úrad   tel. spoj.: (037) 6502 kl.: 111         fax: (037) 6502 331 
  Štefánikova tr. 60        
  950 06 Nitra      
 

 
Mesto Nitra so sídlom Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so súhlasom primátora 
Mesta Nitra so zámerom prenájmu zo dňa 28.10.2022 zverejňuje 
 
 

zámer prenájmu svojho majetku 

 

 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa 

 

 

na prenájom novovytvoreného pozemku „C“ KN parc. č. 361/39 – zastav. plocha o výmere     
63 m2 odčleneného GP č. 285/2022 od pozemku „E“ KN parc. č. 361/1 – zastav. plocha 
o výmere 24054 m2 zapísaný na LV č. 2614 v k. ú. Veľké Janíkovce vo vlastníctve Mesta Nitra, 
na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, pre Štefana Ivančíka s manž., obaja bytom 
Golianovská 3736/2A, 949 07 Nitra a zároveň aj ukončenie platnosti nájomnej zmluvy 
v prípade naplnenia výpovedných dôvodov alebo odstúpením v prípade naplnenia dôvodov 
odstúpenia v zmysle nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že 
predmetný novovytvorený pozemok sa nachádza za pozemkami vo vlastníctve žiadateľov 
a predošlí majitelia ho užívali viac ako 30 rokov. Pozemok majú v oplotení svojich pozemkov, 
tak ako ho mali aj predošlí majitelia a užívajú ho ako súčasť záhrady na výsadbu ovocných 
stromov. 
Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností, a to pozemkov „C“ KN 
parc. č. 357/5 a 357/6 v k. ú. Veľké Janíkovce, každý v podiele ½-ina, zapísaných na LV č. 
3478 a bezpodieloví spoluvlastníci stavby s. č. 3736 – rodinný dom na pozemku „C“ KN parc. 
č. 357/6 v k. ú. Veľké Janíkovce v podiele 1/1 zapísanej na LV č. 3542. 
 
 
Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6502 220 alebo osobne na Mestskom úrade 
v Nitre, odbor majetku, 3. poschodie, č. dv. 324. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Marek Hattas, v. r.       
                                                                                                primátor Mesta Nitra 
 
 
 
 


