
M e s t s k ý    ú r a d    v    N i t r e 
 
 
 
                                                                                                 V Nitre, dňa : 03.11.2010 

                                                                                                 Číslo materiálu :  1995/2010 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v  Nitre 
 
 
K bodu: Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry  

  v k.ú. Dolné Krškany (SPP–distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO  
  35910739 v zastúpení spol. ALL GEO, s.r.o.) 

 
 
 
Predkladá :                                                                      Návrh na uznesenie :  
Jozef Dvonč                                                                     „na osobitnej strane“ 
primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
Spracovala : 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Napísala : 
Mária Uhrinová 
referent majetkoprávneho 
usporiadania 
 
 
 
 
Prizvať:  
       - 
 
 
 
 
 
                                                                                        ___________________ 
                                                                                           podpis predkladateľa 



 2 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. 
Dolné Krškany (SPP–distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35910739 
v zastúpení spol. ALL GEO, s.r.o.) 
 
s c h v a ľ u j e 
zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 
44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 91 0739 spočívajúce v práve vstupu na pozemok v k.ú. 
Dolné Krškany parc. č. 1726/4, LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitry v rozsahu určenom 
geometrickým plánom č. 24/2010 za účelom vykonávania údržby, opráv a prevádzkovania 
plynoenergetického zariadenia (RS Nitra – Bioveta PS) umiestneného na tomto pozemku 
u k l a d á 
vedúcemu oddelenia majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti 
uznesenia 
         T: 31.03.2011 
         K: MR 
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Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. 
Dolné Krškany (SPP–distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35910739 

v zastúpení spol. ALL GEO, s.r.o.) 
 
 
   V súlade Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom Mesta Nitry, predkladáme návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti 
vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Dolné Krškany na základe žiadosti spol. ALL GEO,s.r.o. zo 
dňa 1.10.2010. 

Spoločnosť ALL GEO, s.r.o. so sídlom Študentská 2, Zvolen je zástupcom spol. 
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, ktorá postavila 
na pozemku v k.ú. Dolné Krškany (Biovetská ul.) parc. č. 1726/4 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1243 m2 plynoenergetické zariadenie - regulačnú stanicu RS Nitra – 
Bioveta PS. Stavba bola uvedená do užívania v r. 1999. Žiadateľ požaduje zriadenie 
bezodplatného vecného bremena spočívajúce v práve vstupu na predmetný pozemok za 
účelom vykonávania údržby, opráv a prevádzkovania plynoenergetického zariadenia 
v prospech oprávneného z vecného bremena SPP-distribúcia v rozsahu určenom 
geometrickým plánom č. 24/2010. 
 
Mestský úrad v Nitre : nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena v zmysle zákona č. 
656/2004 Z.z. o energetike 
Výbor mestskej časti č.1 – Horné Krškany, Dolné Krškany:  žiadosť bola prerokovaná dňa 
18.10.2010 – nemá námietky 
Komisia MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku  vyjadrenie predložíme na 
rokovanie MZ 
Mestská rada v Nitre: na zasadnutí konanom dňa 2.11.2010 odporučila schváliť zriadenie 
bezodplatného vecného bremena v prospech SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 91 0739 spočívajúce v práve vstupu na pozemok v k.ú. Dolné Krškany 
parc. č. 1726/4, LV č. 980 vo vlastníctve Mesta Nitry v rozsahu určenom geometrickým 
plánom č. 24/2010 za účelom vykonávania údržby, opráv a prevádzkovania 
plynoenergetického zariadenia (RS Nitra – Bioveta PS) umiestneného na tomto pozemku 
 
 
Na základe žiadosti a stanovísk predkladáme na rokovanie MZ v Nitre návrh na zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry v k.ú. Dolné Krškany (SPP- 
distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35910739 v zastúpení spol. ALL GEO, 
s.r.o.), tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie 


