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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Nitra 
(ZSE Distribúcia, a.s., v.z. Západoslovenská energetika, a.s., Nitra Hrad – Podzámska ul.) 
 
I. alternatíva 
neschvaľuje 
zriadenie vecných bremien na pozemkoch v kat. úz Nitra, zapísaných na LV č. 3681 vo 
vlastníctve Mesta Nitry, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 194/2012 v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518 v.z. Západoslovenská energetika, a.s., v rámci stavby „Nitra, Hrad - ul. 
Podzámska - NNk“ 
 
II.   alternatíva 
schvaľuje 
zriadenie vecných bremien na pozemkoch v kat. úz Nitra, zapísaných na LV č. 3681 vo 
vlastníctve Mesta Nitry, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 194/2012 a to: 
„C“KN parc. č. 54 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3425 m2 
„C“KN parc. č. 55/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2 
„C“KN parc. č. 66 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 387 m2 
„C“KN parc. č. 90 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2 
„C“KN parc. č. 187/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2402 m2 
„C“KN parc. č. 236/1 - ostatné plochy o výmere 4565 m2 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (v.z. Západoslovenská energetika, 
a.s., IČO: 35823551, so sídlom Čulenova 6, Bratislava) ako oprávneného z vecného bremena: 
zriadiť a uložiť elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov 
elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich prevádzku 
(ďalej len „elektroenergetické stavby“), ktoré sú súčasťou inžinierskej stavby „Nitra, Hrad - 
ul. Podzámska - NNk“, vybudovanej na vyššie uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke 
práva spojené s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, 
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného a ním 
povereným osobám a v povinnosti Mesta Nitry, ako povinného z vecného bremena, strpieť 
uloženie elektroenergetických stavieb a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastníckeho práva 
spojeného s elektroenergetickými stavbami ako aj nútené obmedzenie užívania zaťažených 
nehnuteľností v ochrannom pásme elektroenergetických stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so STN. Vecné 
bremená budú zriadené na dobu určitú počas životnosti elektroenergetických stavieb za 
jednorazovú odplatu stanovenú dohodou 
ukladá 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 
          T: 30.06.2013 
          K: MR  
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Nitra 
(ZSE Distribúcia, a.s., v.z. Západoslovenská energetika, a.s., Nitra Hrad – Podzámska ul.) 

 
V súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení platných 
dodatkov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení platných dodatkov predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry.  

Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom: Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava IČO: 
36361518, ktorá je zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská 
energetika a.s., IČO: 35823551 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, požiadala Mesto 
Nitra o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien. Žiadateľ je investorom inžinierskej 
stavby „Nitra, Hrad - ul. Podzámska - NNk“, ktorej súčasťou sú elektroenergetické stavby 
a zariadenia distribučnej sústavy – nn kV káblové vedenie. Stavba bola povolená Stavebným 
povolením č. SP 6747/2011-003-Ing.Vy vydaným Mestom Nitra dňa 07.10.2011. Časť 
elektroenergetickej stavby bola vybudovaná na pozemkoch v kat. úz Nitra v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 194/2012 zo dňa 2.10.2012 – vyhotoveného geodetickou kanceláriou 
GEODETI, Ing. Miroslav Kováč, zapísaných na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, a to: 
„C“KN parc. č. 54 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3425 m2 
„C“KN parc. č. 55/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2 
„C“KN parc. č. 66 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 387 m2 
„C“KN parc. č. 90 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2 
„C“KN parc. č. 187/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2402 m2 
„C“KN parc. č. 236/1 - ostatné plochy o výmere 4565 m2 
Predmetom zmluvy je zriadenie vecných bremien na vyššie uvedených pozemkoch pričom 
vecné bremeno bude spočívať v práve ZSE Distribúcia, a.s. v.z. Západoslovenská energetika, 
a.s., ako oprávneného z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektroenergetické stavby 
a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných 
stavieb (ďalej len „elektroenergetické stavby“) súvisiacich a potrebných na ich prevádzku, 
ktoré sú súčasťou inžinierskej stavby „Nitra, Hrad - ul. Podzámska - NNk“ na vyššie 
uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke práva s nimi spojené, t.j. užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, vstup, prechod 
a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneného a v povinnosti Mesta Nitry, ako povinného z vecného 
bremena, strpieť uložené elektroenergetické stavby a dodržiavať obmedzenia, ktoré sú pre 
pásmo ochrany elektronenergetických stavieb v súlade so zákonom č. 656/2004 Z.z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov účinným od 1.9.2012 a v súlade s STN. Vecné bremená budú 
zriadené na dobu určitú počas trvania plánovanej inžinierskej stavby. Žiadateľ navrhol 
zriadenie vecného bremena bezodplatne. 
VMČ 2 – Staré mesto: žiadosť prerokoval dňa 10.12.2012, súhlasí so zriadením vecného 
bremena. 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: uznesením č. 
206/2012 zo dňa 6.12.2012 neodporučila schváliť zriadenie vecných bremien k pozemkom vo 
vlastníctve Mesta Nitry pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava. 
Stanovisko MsÚ v Nitre: Pre potreby vydania územného rozhodnutia, prípadne stavebného 
povolenia k stavbám tohto typu, odbor majetku MsÚ v Nitre vystavil súhlas s ich uložením na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitry. Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad tento súhlas 
a postup akceptuje a povolenia (územné, stavebné, kolaudačné) vydáva z dôvodu, že všetky 
nehnuteľnosti, na ktorých sa budujú energetické zariadenia, sú verejne prístupné (chodníky, 
komunikácie, zelené pásy popri komunikáciách) a nie je potrebné tieto zaťažiť vyznačením 



 4

ťarchy na príslušných listoch vlastníctva. Predmetné pozemky sa nachádzajú v intraviláne 
mesta. Vlastník nehnuteľnosti na ktorej má byť zriadené vecné bremeno má v zmysle zákona 
o energetike č. 251/2012 Z.z. nárok na jednorazovú náhradu. Odporúča aby žiadateľ 
zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na určenie odplaty a podanie návrhu na vklad 
do Katastra nehnuteľností na vlastné náklady. 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 15.01.2013 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre neschváliť zriadenie vecných bremien na pozemkoch v kat. úz Nitra, 
zapísaných na LV č. 3681 vo vlastníctve Mesta Nitry, v rozsahu podľa geometrického plánu 
č. 194/2012 v prospech ZSE Distribúcia, a.s. v.z. Západoslovenská energetika, a.s., v rámci 
stavby „Nitra, Hrad - ul. Podzámska - NNk“ 
 
Z ekonomického hľadiska je pre Mesto Nitra výhodné schváliť zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta z dôvodu, že cez dotknuté nehnuteľnosti sú napájané 
inžinierske siete, čím sú tieto i tak zaťažené a mesto aspoň získa finančné prostriedky 
vyplývajúce z jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena do rozpočtu mesta. 

 
Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Nitra (ZSE Distribúcia, a.s., v.z. 
Západoslovenská energetika, a.s., Nitra Hrad – Podzámska ul.) tak, ako je uvedený v návrhu 
na uznesenie. 


