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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 nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (ZsVS, a.s. – kanalizácia, 
novovytvorená parc. č. 240/11, k. ú. Horné Krškany – vecné bremeno) 
s c h v a ľ u j e
bezodplatné zriadenie vecného bremena na novovytvorenom pozemku parc. č. 240/11 –
zastavaná plocha o výmere 12 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 97/2014 vyhotoveným 
spoločnosťou Geocentrum s.r.o. od parc. reg. „C“ KN č. 240/4 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3222 m2 na liste vlastníctve č. 7185 v k. ú. Horné Krškany vo vlastníctve Mesta 
Nitra v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, pričom vecné bremeno bude spočívať v práve vybudovania 
podzemnej stavby čerpacej stanice ČS5 v rámci stavby „Nitra – Horné, Dolné Krškany 
kanalizácia II. etapa – stoka RD-5, RD-5-4, F, F1, VF“, jej prevádzkovania, rekonštrukcie, 
modernizácie, opravy, údržby a odstránenia. Vecné bremeno bude zriadené na dobu určitú, t.j. 
na dobu životnosti stavby čerpacej stanice.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

T: 31.10.2015
K: MR



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra  (ZsVS, a.s. –
kanalizácia, novovytvorená parc. č. 240/11, k. ú. Horné Krškany – vecné bremeno)

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

predpisov, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s 
majetkom mesta v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra.

Mestský úrad v Nitre obdržal dňa 04.05.2015 žiadosť spoločnosti Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, IČO: 36550949 (ďalej len 
„žiadateľ“) o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k zrealizovanej líniovej vodnej 
stavbe „Nitra – Horné, Dolné Krškany kanalizácia II. etapa – stoka RD-5, RD-5-4, F, F1, 
VF“. 

Žiadateľ zrealizoval v rámci vyššie uvedenej stavby na ulici Pod Katrušou v mestskej 
časti Horné Krškany podzemnú čerpaciu stanicu ČS5 na novovytvorenom pozemku parc. č. 
240/11 – zastavaná plocha o výmere 12 m2 odčlenenom geometrickým plánom č. 97/2014 
od pozemku parc. reg. „C“ KN č. 240/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3222 m2 na 
LV č. 7185 v k. ú. Horné Krškany vo vlastníctve Mesta Nitra. Užívanie čerpacej stanice bolo 
povolené Rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie, 
oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-NR-
OSZP3/2015/001650-09/F40, 2014/043084/F40 zo dňa 23.02.2015, právoplatným dňa 
06.03.2015.

Obsahom vecného bremena zriadeného v prospech žiadateľa ako oprávneného 
z vecného bremena bude právo vybudovania podzemnej čerpacej stanice ČS5 na 
novovytvorenom pozemku parc. č. 240/11 a povinnosť povinného z vecného bremena, t. j. 
Mesta Nitra, trpieť stavbu podzemnej čerpacej stanice ČS5 na novovytvorenom pozemku 
parc. č. 240/11, ako aj prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy, údržbu a 
odstránenie stavby podzemnej čerpacej stanice počas doby jej životnosti. 

Vzhľadom k tomu, že stavba čerpacej stanice je vybudovaná vo verejnom záujme, 
žiadateľ má záujem o bezodplatné zriadenie vecného bremena.

Výbor mestskej časti č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany: žiadosť prerokoval na 
zasadnutí dňa 11.05.2015 a súhlasí so zriadením vecného bremena.

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiadosť 
prerokovala na zasadnutí dňa 21.05.2015 a uznesením č. 72/2015 odporúča schváliť 
bezodplatné zriadenie vecného bremena na novovytvorenom pozemku parc. č. 240/11 –
zastavaná plocha o výmere 12 m2 odčlenená GP č. 97/2014 od pozemku parc. reg. „C“ KN č. 
240/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3222 m2 na LV č. 7185 v k. ú. Horné Krškany 
vo vlastníctve Mesta Nitra spočívajúceho v práve spoločnosti Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. vybudovať podzemnú čerpaciu stanicu ČS5 v rámci stavby „Nitra – Horné, 
Dolné Krškany kanalizácia II. etapa – stoka RD-5, RD-5-4, F, F1, VF“.

Mestská rada v Nitre: materiál prerokovala na zasadnutí dňa 26.05.2015 a odporúča 
schváliť bezodplatné zriadenie vecného bremena, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na 
prerokovanie návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie.






