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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 kat. úz. Chrenová (ZSE 
Distribúcia, a. s. Bratislava v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, 
Nitra) 
 
I. alternatíva 
neschvaľuje 
zriadenie vecných bremien na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 890/10 – ostatné plochy 
o výmere 1153 m2, parc. č. 890/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2004 m2, parc. č. 
890/34 – ostatné plochy o výmere 848 m2, parc. č. 890/35 – ostatné plochy o výmere 584 m2 

a parc. č. 890/48 – ostatné plochy o výmere 195 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1223 
pre katastrálne  územie Chrenová, vlastník  Mesto  Nitra v rámci stavby „Rekonštrukcia 
budovy Výstavná 23 – prekládka technológie TS 0051 – 008“, vydané stavebné povolenie 
číslo: SP 16648/2012-003-Ing. Vy zo dňa 06.09.2012 v prospech stavebníka, spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
(v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra, IČO: 36 519 553)  
II. alternatíva 
schvaľuje  
zriadenie vecných bremien na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 890/10 – ostatné plochy 
o výmere 1153 m2, parc. č. 890/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2004 m2, parc. č. 
890/34 – ostatné plochy o výmere 848 m2, parc. č. 890/35 – ostatné plochy o výmere 584 m2 

a parc. č. 890/48 – ostatné plochy o výmere 195 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1223 
pre katastrálne  územie Chrenová, vlastník  Mesto  Nitra v rámci stavby „Rekonštrukcia 
budovy Výstavná 23 – prekládka technológie TS 0051 – 008“, 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (v zastúpení MUDr. Katarína 
Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra, IČO: 36 519 553) ako oprávneného z vecného 
bremena: zriadiť a uložiť elektroenergetickú stavbu 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 stavby „Rekonštrukcia 
budovy Výstavná 23 – prekládka technológie TS 0051 – 008“, na ktorú bolo vydané stavebné 
povolenie číslo: SP 16648/2012-003-Ing. Vy zo dňa 06.09.2012, vybudovanej na vyššie 
uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke práva spojené s elektroenergetickými 
stavbami, t. j. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie, 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 zriadenie a 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. Počas výstavby bude uzavretá Zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien. 
 
 



Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená za uvedených podmienok po 
vybudovaní elektroenergetických stavieb najneskôr do 6 mesiacov po dni nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Rozsah vecných bremien určí geometrický plán po 
zrealizovaní inžinierskych stavieb. Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas 
životnosti elektroenergetických stavieb za jednorazovú odplatu stanovenú dohodou  
ukladá 
vedúcemu odboru majetku            
zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti 
uznesenia                           
               T: 30.11.2013  
                         K: MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Chrenová 
(ZSE Distribúcia a. s. Bratislava v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., 
Fatranská 12, Nitra) 
 
V súlade so Zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra predkladáme návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Chrenová (ZSE 
Distribúcia a. s. Bratislava v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, 
Nitra). 
 
Mesto Nitra ako predávajúci a spoločnosť MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, 
Nitra ako kupujúci uzatvorili kúpnu zmluvu č. j. 953/2012/OM zo dňa 12.04.2012 na odpredaj 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 890/37 – ostatné plochy o výmere 323 m2 a parc. č. 890/54 
– ostatná plocha o výmere 30 m2 kat. úz. Chrenová. Na pozemok parc. č. 890/54 má byť 
vykonaná prekládka technológie trafostanice TS 0051-008 do novej kioskovej trafostanice pre 
stavebníka ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, 
s. r. o., Fatranská 12, Nitra.  
 
Stavebník trafostanice, spoločnosť ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
v zastúpení MUDr. Katarínou Plevovou, spol. s r. o., Fatranská 12, 949 01 Nitra požiadal 
o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien k nehnuteľnostiam, 
ktoré budú zaťažené novovybudovanými káblovými rozvodmi, v prospech ZSE 
Distribúcia, a. s., Bratislava. Ide o pozemky registra „C“ KN parc. č. 890/10 – ostatné plochy 
o výmere 1153 m2 , parc. č. 890/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2004 m2, parc. č. 
890/34 – ostatné plochy o výmere 848 m2 , parc. č. 890/35 – ostatné plochy o výmere 584 m2 
a parc. č. 890/48 – ostatné plochy o výmere 195 m2  kat. úz. Chrenová vo vlastníctve Mesta 
Nitry.  
 
K tomuto účelu ZSE Distribúcia a. s. Bratislava zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena. Pred realizáciou stavebného diela 
požaduje stavebník, ZSE Distribúcia uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a najneskôr do uplynutia 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia 
predmetnej stavby uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude v zmluve o zriadení vecného bremena 
určená ako spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien vo výške určenej na 
základe znaleckého posudku na ocenenie vecných bremien, ktorý bude vyhotovený podľa 
geometrického plánu na náklady ZSE Distribúcia a. s. Bratislava. 
 
Zástupca stavebníka trvá na zriadení  vecného bremena, nepostačuje mu obvyklý súhlas 
mesta, k čomu poskytol nasledovné stanovisko: „Stavebný zákon určuje každému 
stavebníkovi povinnosť mať k pozemku, na ktorom chce zriadiť stavbu, vlastnícky vzťah, alebo 
tzv. iné právo. Toto bolo energetickým spoločnostiam (nielen ZSE Distribúcii) dlhodobo pri 
územných a stavebných konaniach, ako aj pri užívaní diela, „odpúšťané“, pokiaľ sa jednalo 
o majetky miest a obcí. Tento stav vyhovoval každej strane, nakoľko sa energetika nemusela 
zahlcovať prácou navyše a mestá a obce nemali, teda aspoň navonok, zaťažené nehnuteľnosti.    
Po stále narastajúcich problémoch s daným stavom v súčinnosti s nie zrovna optimistickou 
prognózou do budúcnosti sa ZSE Distribúcia rozhodla momentálnu „anarchiu“ 
v majetkoprávnych záležitostiach riešiť a to  tak,  že  bude  zriaďovať  vecné  bremeno  presne  
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podľa platných zákonov SR, čiže na každom pozemku, ktorého sa dotkne výstavba 
energetického diela. Je to nevyhnutný krok, keď prihliadneme na neustále sa sprísňujúce 
zákony, zvyšujúce pokuty a netoleranciu niektorých občanov s danými postupmi. Situácia 
speje k tomu, že všetky energetické zariadenia, ktoré nemajú platný právny vzťah, môžu byť 
jedného dňa rozhodnutím štátneho orgánu odstránené, čoho následky by boli pochopiteľne 
nesmierne.“ 
 
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra 
„C“ KN parc. č. 890/10 – ostatné plochy o výmere 1153 m2, parc. č. 890/13 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2004 m2, parc. č. 890/34 – ostatné plochy o výmere 848 m2, parc. 
č. 890/35 – ostatné plochy o výmere 584 m2, parc. č. 890/48 – ostatné plochy o výmere 
195m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1223 pre katastrálne  územie Chrenová, vlastník  
Mesto  Nitra v rámci stavby „Rekonštrukcia budovy Výstavná 23 – prekládka technológie TS 
0051 – 008“, vydané stavebné povolenie číslo: SP 16648/2012-003-Ing. Vy zo dňa 
06.09.2012 v prospech stavebníka, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom Čulenova č. 
6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., 
Fatranská 12, Nitra, IČO: 36 519 553 spočívajúce v povinnosti Mesta Nitra ako vlastníka hore 
uvedených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených nehnuteľností zriadenie a uloženie 
preložky elektroenergetického zariadenia, transformačnej stanice TS 0051-008, napojenie TS 
na existujúci VN kábel a prepojenie existujúcich odberateľov elektrickej energie 
novovybudovanými káblovými rozvodmi, jej užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, 
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej 
odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu 
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. 
 
Výbor mestskej časti č. 7 Chrenová, Janíkovce   
na zasadnutí konanom dňa 14.01.2013 schválil zriadenie vecného bremena pre spoločnosť 
ZSE Distribúcia a. s. Bratislava. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť 
na riadnom zasadnutí konanom dňa 06.12.2012 uznesením č. 204/2012 neodporučila schváliť 
zriadenie vecných bremien k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry pre spoločnosť ZSE 
Distribúcia a. s. Bratislava. 
 
Mestský úrad 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 
ktoré sa napájajú energetické zariadenia, sú verejne prístupné (chodníky, komunikácie, zelené 
pásy popri komunikáciách) a nie je potrebné tieto zaťažiť vyznačením ťarchy na príslušných 
listoch vlastníctva. 
 
Zriadenie vecného bremena podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve a bude zapísané v 
operáte katastra nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva ako ťarcha.  
 
Predmetné pozemky sa nachádzajú v intraviláne mesta.  
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Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej má byť zriadené vecné bremeno, má v zmysle zákona 
o energetike č. 251/2012 Z. z. nárok na jednorazovú náhradu.  
 
Mestská rada v Nitre 
na zasadnutí konanom dňa 15.01.2013 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
neschváliť zriadenie vecného  bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 890/10 – 
ostatné plochy o výmere 1153 m2, parc. č. 890/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2004 m2, parc. č. 890/34 – ostatné plochy o výmere 848 m2, parc. č. 890/35 – ostatné plochy 
o výmere 584 m2 a parc. č. 890/48 – ostatné plochy o výmere 195 m2, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1223 pre katastrálne  územie Chrenová, vlastník  Mesto  Nitra v rámci stavby 
„Rekonštrukcia budovy Výstavná 23 – prekládka technológie TS 0051 – 008“, vydané 
stavebné povolenie číslo: SP 16648/2012-003-Ing. Vy zo dňa 06.09.2012 v prospech 
stavebníka, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518 v zastúpení MUDr. Katarína Plevová, spol. s r. o., Fatranská 12, Nitra, IČO: 
36 519 553 (I. alternatíva). 
 
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 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na 
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry tak, ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie. 
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