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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. 232/2008-MZ zo dňa 
26.06.2008 (Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava) 

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa 26.06.2008 
nasledovne: 
- v schvaľovacej časti uznesenia vypustiť znenie:
„odpredaj elektrotechnického zariadenia, a to:
VN prívod k transformátorovni
Transformátorovňa značka – typ: TSBA
Transformátor značka – obchodné označenie: TOHn 378/22
NN káblový rozvod
NN káblový rozvod
spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35823551 za 
kúpnu cenu 892.147,60 Sk + DPH“
a nahradiť ho znením:
„odpredaj stavby trafostanice (TS 0051-336) súpisné číslo 1695 na pozemku „C“ KN parc. č. 
6312/221 v k. ú. Nitra ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spoločnosti ZSE Distribúcia,   
a. s., Čulenova 6, Bratislava za cenu 7.515,77 € z dôvodu, že ZSE Distribúcia, a. s. vlastní 
technologické zariadenie v tejto trafostanici a zároveň ju prevádzkuje a je vlastníkom 
pozemku „C“ KN parc. č. 6312/221, na ktorom sa nachádza stavba trafostanice“

- v ukladacej časti vypustiť znenie:
„T: 30.09.2008“
a nahradiť ho znením:
„T: 31.08.2011“



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa 
26.06.2008 (Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 26.06.2008 prerokovalo návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Nitry (Západoslovenská energetika, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava) schválilo
„odpredaj elektrotechnického zariadenia, a to:
VN prívod k transformátorovni
Transformátorovňa značka – typ: TSBA
Transformátor značka – obchodné označenie: TOHn 378/22
NN káblový rozvod
NN káblový rozvod
spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35823551 za 
kúpnu cenu 892.147,60 Sk + DPH“

uložilo
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s úhradou kúpnej 
ceny po vystavení faktúry

                                                                                                                T: 30.09.2008
                                                                                                                K: MR

Správa katastra v Nitre Rozhodnutím číslo: V 2157/2011-10 zo dňa 23.05.2011 konanie 
o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností prerušila z dôvodu, že 
nevedela identifikovať, či predmet prevodu vlastníckeho práva, osoba kupujúceho 
a dohodnutá výška kúpnej ceny citované v zmluve boli schválené mestským zastupiteľstvom 
na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26.06.2008, uznesenie č. 232/2008.
                                                                                                          
Zmenu uznesenia navrhujeme schváliť z dôvodu upresnenia označenia transformátorovne 
značka - typ: TSBA, ktoré v čase schvaľovania uznesenia ešte nebolo známe, nakoľko až po 
schválení uznesenia bol vypracovaný geometrický plán č. 198/2009 na zameranie stavby na 
pozemku parc. č. 6312/221 k. ú. Nitra, následne prebehla kolaudácia stavby trafostanice –
kolaudačné rozhodnutie číslo SP o 4/2010-008-Ing.Ki dňa 25.06.2010, potom bolo pridelené 
súp. číslo trafostanici a bola daná na zápis do katastra nehnuteľností.
Ďalším dôvodom zmeny uznesenia je zmena v osobe žiadateľa, pretože v čase podania 
žiadosti žiadala o odkúpenie spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava. Po schválení uznesenia v mestskom zastupiteľstve nám žiadateľ oznámil, že ako 
žiadateľ má byť uvedená spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorá na 
základe plnomocenstva splnomocnila spoločnosť Západoslovenskú energetiku, a.s. na právne 
úkony súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku. 
Kúpna cena samotnej trafostanice (TS 0051-336) predstavuje sumu 7.515,77 €.
Ostatné elektrotechnického zariadenia uvedené v uznesení č. 232/2008-MZ zo dňa 26.06.2008 
boli odpredané spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava na základe Kúpnej 
zmluvy č. KH/08/06047/07, č. j. 408/09/OM zo dňa 15.04.2009. 

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 14.06.2011 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa 26.06.2008 
(Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava),



a odporúča schváliť
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa 26.06.2008 tak, 
ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe uvedeného predkladáme na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 232/2008-MZ zo dňa 26.06.2008
(Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava) tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie. 






