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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. 76/2013-MZ zo dňa 
14.03.2013 v znení uznesenia č. 133/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 (Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Veľké Janíkovce (Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava)) 
 
schvaľuje  
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 v znení 
uznesenia č. 133/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Veľké Janíkovce (Západoslovenská distribučná, a.s. 
Bratislava)) nasledovne: 
 
v schvaľovacej časti uznesenia odporúča vypustiť pôvodné znenie a nahradiť ho znením: 
„zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Veľké 
Janíkovce a to na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1065/77 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 856 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 492, pozemku registra „C“ KN parc. č. 
1065/79  - zastavané plochy a nádvoria bez založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú 
podstatu tvorí pozemok registra „E“ KN parc. č. 1065/80 – orná pôda o výmere 1 859 m2 
a pozemku registra „C“KN parc. č. 1062/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1287m², 
v rámci inžinierskej stavby „Nitra, Veľké Janíkovce – Agro Janíkovce 86 RD“, ktorej 
súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, 
transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace 
a potrebné na ich prevádzku, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.          
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 (zastúpená spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35823551), 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 (zastúpená spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35823551) ako oprávneného 
z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej 
sústavy, vrátane stožiarov, transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok 
a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich prevádzku, ktoré sú súčasťou inžinierskej 
stavby „Nitra, Veľké Janíkovce – Agro Janíkovce 86 RD“ (ďalej len „plánovaná stavba“) 
a vykonávať vlastnícke práva spojené s plánovanou stavbou, t. j. 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  v 
 povinnosti  Mesta   Nitry,  ako  povinného z vecného bremena, strpieť zriadenie a uloženie, 
odstránenie plánovanej stavby a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastníckeho práva 
spojeného s plánovanou stavbou, ako aj nútené obmedzenie užívania zaťažených 
nehnuteľností v ochrannom pásme plánovanej stavby 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 plánovanej stavby najneskôr do 6 mesiacov po dni nadobudnutia 
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právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Rozsah vecných bremien je určený geometrickým 
plánom č. 17/2013, vypracovaným: Ing. Viera Púchovská, Mariánska 12, 949 01 Nitra, IČO: 
34640371, úradne overeným dňa 22.03.2013 pod číslom 378/2013. Vecné bremená budú 
zriadené na dobu určitú, počas životnosti plánovanej stavby za jednorazovú odplatu stanovenú 
dohodou predstavujúcou sumu vo výške 1066,50 € bez DPH.“ 
 
 

- v ukladacej časti pôvodný bod označiť ako bod 1 a vložiť nový bod 2 v znení: 
„zabezpečiť uzatvorenie dodatku k zmluvám o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej 
časti uznesenia 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2013-MZ zo dňa 
14.03.2013 v znení uznesenia č. 133/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 (Návrh na nakladanie 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Veľké Janíkovce 
(Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava)) 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 14.03.2013 uznesením 
č.76/2013-MZ v znení uznesenia zo dňa 09.05.2013 č. 133/2013-MZ schválilo: 
„zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Veľké 
Janíkovce a to na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1065/77 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 856 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 492, pozemku registra „C“ KN parc. č. 
1065/79  - zastavané plochy a nádvoria bez založeného listu vlastníctva, ktorého majetkovú 
podstatu tvorí pozemok registra „E“ KN parc. č. 1065/80 – orná pôda o výmere 1 859 m2 a 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 1062/1 – zast. plochy o výmere 1287m², v rámci 
inžinierskej stavby „Nitra, Veľké Janíkovce – Agro Janíkovce 86 RD“, ktorej súčasťou budú 
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, 
transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace 
a potrebné na ich prevádzku, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 (zastúpená spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35823551), 
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 (zastúpená spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35823551) ako oprávneného 
z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej 
sústavy, vrátane stožiarov, transformačných staníc, rozvodov elektrických vedení a prípojok 
a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „plánovaná stavba“), 
ktoré sú súčasťou inžinierskej stavby „Nitra, Veľké Janíkovce – Agro Janíkovce 86 RD“ 
a vykonávať vlastnícke práva spojené s plánovanou stavbou, t. j. 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   a  v  povinnosti  Mesta   Nitry,  ako  povinného z vecného bremena, 
strpieť zriadenie a uloženie plánovanej stavby a obmedzenia súvisiace s výkonom 
vlastníckeho práva spojeného s plánovanou stavbou, ako aj nútené obmedzenie užívania 
zaťažených nehnuteľností v ochrannom pásme plánovanej stavby 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 plánovanej stavby najneskôr do 6 mesiacov po dni nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Rozsah vecných bremien určí geometrický plán    
po zrealizovaní plánovanej stavby. Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú, počas 
životnosti plánovanej stavby za jednorazovú odplatu stanovenú dohodou.“ 
  
     A v ukladacej časti uložilo vedúcemu odboru majetku zabezpečiť uzatvorenie zmlúv 
o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 
     V súlade s uvedeným uznesením bola dňa 03.06.2013 uzatvorená Zmluva o zriadení 
vecných bremien č.j. 1116/2013/OM (ďalej len „zmluva o zriadení vecných bremien“) 
a následne 12.06.2013 bol Okresnému úradu Nitra, katastrálnemu odboru doručený návrh na 
vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností.       
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    Dňa 25.11.2013 nám bolo zo strany Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor doručené 
rozhodnutie o prerušení konania. Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor požaduje, aby 
predmetné uznesenie bolo preschválené v súlade s odôvodnením uvedeným v rozhodnutí 
o prerušení konania: „zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena v prospech 
oprávneného a ním poverených osôb. V prospech tretích osôb určených oprávneným nie je 
možné zriadiť vecné bremeno, nakoľko ide o neurčitý okruh osôb, v dôsledku čoho sa zmluva 
stáva neurčitou (§ 37 ods. 1 Občiansky zákonník). Práva vyplývajúce z vecného bremena 
môžu využívať aj tretie osoby (napr. zamestnanci oprávneného atď.), avšak toto ich právo nie 
je zriaďované titulom vecného bremena, ale odvodzuje sa od práva oprávneného.“ 
     „Rozsah vecného bremena je v uznesení definovaný tak, že tento bude určený 
geometrickým plánom, t.j. v čase schválenia mestským zastupiteľstvom nie je zrejmý rozsah, 
v akom sa má vecné bremeno zriadiť. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby Mesto Nitra 
opätovne schválilo zriadenie vecného bremena, pričom znenie zmluvy musí korešpondovať 
s uznesením mestského zastupiteľstva, ktorým bolo zriadenie vecného bremena schválené.“ 
     Napriek viacerým rokovaniam s právnikmi Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru 
a napriek skutočnosti, že viaceré katastrálne odbory príslušných okresných úradov povolili 
zápis vecného bremena korešpondujúci so znením pôvodného uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre, Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor trvá na svojom stanovisku 
a žiada preschválenie uznesenia. 
 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 28.01.2014 prerokovala návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 v znení 
uznesenia č. 133/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 („Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve Mesta Nitry kat. úz. Veľké Janíkovce (Západoslovenská distribučná, a.s. 
Bratislava“)),  
a odporúča schváliť 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 v znení 
uznesenia č. 133/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 („Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve Mesta Nitry kat. úz. Veľké Janíkovce (Západoslovenská distribučná, a.s. 
Bratislava“)), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
     Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2013-MZ zo dňa 
14.03.2013 v znení uznesenia č. 133/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 („Návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry kat. úz. Veľké Janíkovce (Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava“)), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 


