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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. 153/2014-MZ zo dňa 15.5.2014 
(trafostanica k. ú. Zobor, parc. č. 5343/6, Ľaliová ul.)
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2014-MZ zo dňa 15.5.2014
nasledovne:

- v schvaľovacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza ho znením:

„spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj novovytvoreného pozemku „C“KN parc. č. 5343/8 – ostatná plocha o výmere 20 m2

v k. ú. Zobor, odčleneného geom. plánom č. 177/2014 z pozemku vo vlastníctve Mesta Nitry,
„C“KN parc. č. 5343/6, zapísaného na LV č. 3079 za cenu 80,- €/m2 + DPH pre spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom: Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava IČO: 
36361518, ktorá je investorom plánovanej stavby „Nitra - Zobor TS 206 Kríž-VN, TS, NN“. 
Na predmetnom pozemku bude vybudovaná kiosková trafostanica typu EH6, ktorá pomôže 
posilniť elektro - energetické pomery v tejto lokalite – ul. Ľaliová, Narcisová, Klinčeková, 
Kláštorská“
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2014-MZ                    
zo dňa 15.5.2014 (trafostanica k. ú. Zobor, parc. č. 5343/6, Ľaliová ul.)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo uznesením č. 153/2014-MZ zo dňa 15.5.2014
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj časti pozemku v k. ú. Zobor o výmere cca 25 m2 (výmeru spresní geometrický plán)
z „C“KN parc. č. 5343/6 – ostatné plochy o celkovej výmere 285 m2, zapísaného na LV          
č. 3079 vo vlastníctve Mesta Nitry za cenu 80,- €/m2 + DPH pre spoločnosť Západoslovenská 
distribučná, a. s., so sídlom: Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518, ktorá je 
investorom plánovanej stavby „Nitra - Zobor TS 206 Kríž-VN, TS, NN“. Na predmetnom 
pozemku bude vybudovaná kiosková trafostanica typu EH6, ktorá pomôže posilniť elektro -
energetické pomery v tejto lokalite – ul. Ľaliová, Narcisová, Klinčeková, Kláštorská“

Uložilo vedúcemu odboru majetku uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej 
časti uznesenia v termíne do 30.11.2014.

Kupujúceho sme informovali o schválení uznesenia a vyzvali sme ho na uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle jeho žiadosti. Na našu výzvu nám oznámil, že 
požaduje uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu a následne doložil geom. plán č. 177/2014, 
vyhotovený geod. kanceláriou GEODETI s.r.o. dňa 15.8.2014, ktorým bol z „C“KN parc. č. 
5343/6, vo vlastníctve Mesta Nitra, LV č. 3079 odčlenený novovytvorený pozemok parc. č. 
5343/8 – ostatné plochy o výmere 20 m2.

Katastrálny odbor, okresného úradu Nitra pri rozhodovaní o povolení vkladu požaduje, 
aby uznesenie na odpredaj obsahovalo aj konkrétny geom. plán, ktorý určí presnú polohu 
a výmeru predávanej nehnuteľnosti. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné schváliť zmenu 
uznesenia. 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 23.9.2014 odporučila zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2014-MZ zo dňa 15.5.2014 predloženého návrhu.

Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Návrh na 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 153/2014-MZ zo dňa 15.5.2014 
(trafostanica k.ú. Zobor, parc. č. 5343/6, Ľaliová ul.), tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie.




