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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2010-MZ zo dňa 
18.11.2010 (SPP–distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35910739 v zastúpení 
spol. ALL GEO, s.r.o.) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2010-MZ zo dňa 18.11.2010 
nasledovne: 
 
v schvaľovacej časti vypúšťa znenie:  
„na pozemok v k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1726/4, LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitry 
v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 24/2010 za účelom vykonávania údržby, opráv 
a prevádzkovania plynoenergetického zariadenia (RS Nitra – Bioveta PS) umiestneného na 
tomto pozemku“ 
 
a nahrádza ho znením:  
“a povinnosť strpieť jestvujúce plynárenské zariadenie RS, vrátane práva prechodu a prejazdu 
k RS a vrátane práv podľa § 10 odst.1 zák. č. 656/04 Z.z. v platom znení – t.j. právo 
vstupovať, zriaďovať, udržiavať a prevádzkovať plynárenské zariadenia na časti pozemku 
v k.ú. Dolné Krškany „C“KN parc. č. 1726/4 o výmere 689 m2, zapísaného na LV č. 980 vo 
vlastníctve Mesta Nitry v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 24/2010 vyhotoveným 
geodetickou kanceláriou GEO-ARCH Ing. Pavel Hykš, Fándlyho 10, 811 03 Bratislava, IČO: 
34 401 407 a úradne overeným dňa 26.08.2010 pod č. 1436/10“ 
 
- v ukladacej časti vypúšťa znenie: 
„T: 31.03.2011“ 
a nahrádza ho znením: 
„T: 30.06.2011“ 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2010-MZ zo dňa  
18.11.2010 (SPP–distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35910739 

v zastúpení spol. ALL GEO, s.r.o.) 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 339/2010-MZ zo dňa 18.11.2010 schválilo: 
zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 
44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 91 0739 spočívajúce v práve vstupu pešo a vozidlom           
na pozemok v k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1726/4, LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitry 
v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 24/2010 za účelom vykonávania údržby, opráv 
a prevádzkovania plynoenergetického zariadenia (RS Nitra – Bioveta PS) umiestneného        
na tomto pozemku 
uložilo 
vedúcemu oddelenia majetku zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31. 03. 2011 
 
V zmysle schváleného uznesenia sme vypracovali návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena 
a zaslali na pripomienkovanie. Na našu výzvu nám bolo dodatočne oznámené, že znenie 
uznesenia nie je postačujúce. Oprávnený z vecného bremena – SPP-distribúcia požaduje 
rozšírenie obsahu vecného bremena o povinnosť strpieť jestvujúce plynárenské zariadenie RS, 
vrátane práva prechodu a prejazdu k RS a vrátane práv podľa § 10 odst.1 zák. č. 656/04 Z.z. 
v platom znení – t.j. právo vstupovať, zriaďovať, udržiavať a prevádzkovať plynárenské 
zariadenia na časti pozemku v k.ú. Dolné Krškany „C“KN parc. č. 1726/4 o výmere 689 m2, 
zapísaného na LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitry v rozsahu určenom geometrickým 
plánom č. 24/2010 vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEO-ARCH Ing. Pavel Hykš, 
Fándlyho 10, 811 03 Bratislava, IČO: 34 401 407 a úradne overeným dňa 26.08.2010 pod č. 
1436/10.  

Vzhľadom k tomu, že Správa katastra Nitra vyžaduje pri zápise ťarchy presné znenie 
uznesenia aj v zmluve, je nevyhnutná zmena tohto uznesenia. 
Mestská rada v Nitre: na svojom 3. zasadnutí konanom dňa 1.2.2011 odporučila uznesením č. 
114/2011-MZ zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2010-MR zo dňa 
18.11.2010 nasledovne:  
v schvaľovacej časti vypustiť znenie:  
„na pozemok v k. ú. Dolné Krškany parc. č. 1726/4, LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitry 
v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 24/2010 za účelom vykonávania údržby, opráv 
a prevádzkovania plynoenergetického zariadenia (RS Nitra – Bioveta PS) umiestneného        
na tomto pozemku“ 
a nahradiť ho znením:  
“a povinnosť strpieť jestvujúce plynárenské zariadenie RS, vrátane práva prechodu a prejazdu 
k RS a vrátane práv podľa § 10 odst. 1 zák. č. 656/04 Z. z. v platnom znení – t. j. právo 
vstupovať, zriaďovať, udržiavať a prevádzkovať plynárenské zariadenia na časti pozemku   
v k. ú. Dolné Krškany „C“KN parc. č. 1726/4 o výmere 689 m2, zapísaného na LV č. 980           
vo vlastníctve Mesta Nitry v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 24/2010 
vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEO-ARCH Ing. Pavel Hykš, Fándlyho 10, 811 03 
Bratislava, IČO: 34 401 407 a úradne overeným dňa 26. 08. 2010 pod č. 1436/10“ 
- v ukladacej časti vypustiť znenie:„T: 31. 03. 2011“ a nahradiť ho znením: „T: 31. 06. 2011“ 
 
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2010-MZ zo dňa 18.11.2010 (SPP–
distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35910739 v zastúpení spol. ALL GEO, 
s.r.o.) tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie 
 


