
M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
                                                 
 
                                                                                                   V Nitre, dňa: 08.09.2009 

                                                                                                   Číslo materiálu: 1549/09 
 

Mestskému zastupiteľstvu 

v  Nitre      
 
 
K bodu: Návrh na prijatie daru do vlastníctva mesta Nitra (Združenie „PRAMEŇ“, 

  Čajkovského 2, 949 11 Nitra, IČO: 37 966 146) 
 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
 
Jozef Dvonč                                                                    „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
 
Spracovala : 
 
Diana Bajtalová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala : 
 
Diana Bajtalová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Prizvať:  
     - 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 



Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na prijatie daru do vlastníctva mesta Nitra (Združenie „PRAMEŇ“, Čajkovského 2, 949 
11 Nitra, IČO: 37 966 146) 
 
s ch v a ľ u j e  
 

1. prijatie daru do majetku mesta Nitra: stavebný objekt „SO-05 Kanalizácia dažďová“ 
vybudovaný v rámci stavby „Obytná skupina PRAMEŇ Nitra – zástavba rodinných 
domov a technická infraštruktúra“ v k.ú. Párovské Háje v celosti od vlastníka 
Združenie „PRAMEŇ“ Nitra, Čajkovského 2, 949 11 Nitra, IČO: 37 966 146, DIČ: 
2021901596, zastúpené predsedom združenia: Ing. arch. Jozef Chlapečka,  

2. prijatie daru do majetku mesta Nitra: stavebný objekt „SO-11 Verejné osvetlenie“ 
vybudovaný v rámci stavby „Obytná skupina PRAMEŇ Nitra – zástavba rodinných 
domov a technická infraštruktúra“ v k.ú. Párovské Háje v celosti od vlastníka 
Združenie „PRAMEŇ“ Nitra, Čajkovského 2, 949 11 Nitra, IČO: 37 966 146, DIČ: 
2021901596, zastúpené predsedom združenia: Ing. arch. Jozef Chlapečka 
s podmienkou uzatvorenia darovacej zmluvy až po vybudovaní napojenia darovaného 
stavebného objektu „SO-11 Verejné osvetlenie“ na existujúce verejné osvetlenie 
v lokalite okolo ulice Mons. Wagnera.  

3. Odovzdanie majetku mesta Nitra uvedeného v bode 1 do správy Mestských služieb 
Nitra v obstarávacej hodnote 214 122,10 € (6 450 642,52 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk). 

 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa schvaľovacej časti uznesenia  
 
          T: 31.03.2010 
          K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitra (Združenie „PRAMEŇ“, Čajkovského 
2, 949 11 Nitra, IČO: 37 966 146) 

 
V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predkladáme návrh na prijatie daru do vlastníctva mesta Nitra (Združenie 
„PRAMEŇ“, Čajkovského 2, 949 11 Nitra, IČO: 37 966 146). 

Združenie „PRAMEŇ“ Nitra, zastúpené Ing. arch. Jozefom Chlapečkom požiadalo dňa 
07.07.2009 o prijatie daru do vlastníctva mesta Nitra. Ide o 2 stavebné objekty „SO-05 
Kanalizácia dažďová“ a „SO-11 Verejné osvetlenie“ postavené v rámci stavby Obytná skupina 
„PRAMEŇ“ Nitra – zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra v katastrálnom 
území Párovské Háje.  

Kolaudačné rozhodnutie k stavebnému objektu „SO-11 Verejné osvetlenie“ vydalo 
mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, oddelenie stavebného poriadku s právoplatnosťou dňa 
23.12.2008 pod číslom SP 27484/2008-004-Ing.Ur a špecifikuje parcely dotknuté výstavbou 
verejného osvetlenia.  

Rozhodnutie o trvalom užívaní vodnej stavby „SO-05 Kanalizácia dažďová“ č. 
A/2009/00843-06/F16 vydané Obvodným úradom životného prostredia Nitra, odborom štátnej 
vodnej správy a ochrany prírody nadobudlo právoplatnosť dňa 07.05.2009. Takisto definuje 
parcely dotknuté touto vodnou stavbou, ktorá má slúžiť na odvádzanie vôd z povrchového 
odtoku z obslužnej komunikácie do vodného toku Šúdolský potok. 

Mestské služby Nitra: na základe listu zo dňa 28.07.2009 potvrdzujú, že nemajú 
pripomienky k odovzdaniu stavebného objektu „SO-05 Kanalizácia dažďová“ do ich správy 
ako prevádzkovateľa vodných stavieb tohto charakteru.   

Firma ELcomp s.r.o.: správca verejných osvetlení v meste Nitra listom dňa 21.07.2009 
neodporučila prijatie stavebného objektu „SO-11 Verejné osvetlenie“ do vlastníctva mesta 
Nitra vzhľadom na skutočnosť, že toto novovybudované verejné osvetlenie nie je napojené na 
existujúce verejné osvetlenie. Po rokovaní zástupcu firmy ELcomp s.r.o. na Mestskom úrade 
v Nitre ohľadom možného spravovania predmetného stavebného objektu, listom zo dňa 
27.08.2009 potvrdila, že novovybudované verejné osvetlenie v obytnej skupine „PRAMEŇ“ 
prevezme do správy po dobudovaní káblového zemného prepoja s existujúcim verejným 
osvetlením v lokalite okolo ulice Mons. Wagnera.  

Mestský úrad v Nitre: na základe vyššie uvedených skutočností odporúča prijatie daru 
novovybudovaný stavebný objekt „SO-11 Verejné osvetlenie“ do vlastníctva mesta Nitra 
s podmienkou uzatvorenia darovacej zmluvy až po dobudovaní jeho napojenia na existujúce 
verejné osvetlenie. Odporúča prijatie daru stavebný objekt „SO-05 Kanalizácia dažďová“ do 
vlastníctva mesta Nitra, uzatvorenie darovacej zmluvy a uzatvorenie dodatku k zmluve 
o odovzdaní a prevzatí majetku do správy Mestských služieb Nitra. 

Výbor mestskej časti č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce: súhlasí 
s prijatím darov do vlastníctva mesta Nitra. 

Komisia Mestského zastupiteľstva pre podnikateľskú činnosť a správu majetku: 
Vzhľadom na termín rokovania komisie dňa 14.09.2009 bude stanovisko komisie predložené 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 24.09.2009.  
 Mestská rada v Nitre: na zasadnutí dňa 08.09.2009 prerokovala návrh na prijatie 
darov do vlastníctva mesta Nitra a uznesením č. 432/2009-MR odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť: 
 

1. prijatie daru do majetku mesta Nitra: stavebný objekt „SO-05 Kanalizácia dažďová“ 
vybudovaný v rámci stavby „Obytná skupina PRAMEŇ Nitra – zástavba rodinných 
domov a technická infraštruktúra“ v k.ú. Párovské Háje v celosti od vlastníka 



Združenie „PRAMEŇ“ Nitra, Čajkovského 2, 949 11 Nitra, IČO: 37 966 146, DIČ: 
2021901596, zastúpené predsedom združenia: Ing. arch. Jozef Chlapečka,  

2. prijatie daru do majetku mesta Nitra: stavebný objekt „SO-11 Verejné osvetlenie“ 
vybudovaný v rámci stavby „Obytná skupina PRAMEŇ Nitra – zástavba rodinných 
domov a technická infraštruktúra“ v k.ú. Párovské Háje v celosti od vlastníka 
Združenie „PRAMEŇ“ Nitra, Čajkovského 2, 949 11 Nitra, IČO: 37 966 146, DIČ: 
2021901596, zastúpené predsedom združenia: Ing. arch. Jozef Chlapečka 
s podmienkou uzatvorenia darovacej zmluvy až po vybudovaní napojenia darovaného 
stavebného objektu „SO-11 Verejné osvetlenie“ na existujúce verejné osvetlenie 
v lokalite okolo ulice Mons. Wagnera.  

3. Odovzdanie majetku mesta Nitra uvedeného v bode 1 do správy Mestských služieb 
Nitra v obstarávacej hodnote 214 122,10 € (6 450 642,52 Sk; kurz 1 € = 30,1260 Sk). 

 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 

prerokovanie návrh na prijatie darov do vlastníctva mesta Nitra tak, ako je uvedený v návrhu 
na uznesenie. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


