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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Nitry            
v k.ú. Veľké Janíkovce (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO: 36 550 949)

s c h v a ľ u j e
zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech ZVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 
4, 949 60  Nitra, IČO: 36 550 949 spočívajúce v práve uloženia a prevádzkovania stavby 
kanalizačného potrubia na pozemku v k.ú. Veľké Janíkovce p.č. 335/1, LV č. 492 vo 
vlastníctve Mesta Nitry v celom jeho rozsahu.

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti 
uznesenia

T: 30.09.2011
K: MR
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Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Nitry            
v k.ú. Veľké Janíkovce (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO: 36 550 949)

   V súlade Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť 
vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Veľké Janíkovce. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  
Nitra, IČO: 36 550 plánuje realizovať na pozemku v k.ú. Veľké Janíkovce parc. č. 335/1 –
ostatné plochy o výmere 1986 m2, LV č. 492 vo vlastníctve Mesta Nitry uličnú kanalizáciu. 

Žiadateľ požaduje zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúce v práve 
uloženia a prevádzkovania stavby kanalizačného potrubia na predmetnom pozemku v celom
jeho rozsahu a povinnosť trpieť uložené potrubie a jeho prevádzkovanie a povinnosť zdržať sa 
na uvedenom pozemku vykonávania zemných prác, uskutočňovania stavieb, umiestňovania 
konštrukcií alebo iných podobných zariadení, alebo vykonávania činností obmedzujúcich 
prístup k verejnej kanalizácii alebo ohrozujúcich jej technický stav, umiestňovania skládok, 
vykonávania terénnych úprav a vysádzania trvalých porastov.
Stanovisko MsÚ v Nitre: odporúča podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Nitry 
v k.ú. Veľké Janíkovce (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO: 36 550 949) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.




