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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra (ZSE Distribúcia, a. s., 
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518)

I. alternatíva
schvaľuje 
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredaja elektrotechnického zariadenia: Sekundárny káblový rozvod, a to:

1. podzemné káblové vedenie AYKY 3 x 240 + 120 mm2, dĺžky 1584 m a príslušných 
rozvodných skríň 

   2. podzemné káblové vedenie AYKY 3 x 240 + 120 mm2, dĺžky 379 m a príslušných rozvodných 
skríň

3. podzemné káblové vedenie NAVY-J 4 x 240 mm2, dĺžky 322 m a príslušných rozvodných 
skríň

spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518, za kúpnu cenu 
31.298,58 € z dôvodu, že sekundárny káblový rozvod slúži ako distribučný verejný rozvod, z 
ktorého sú napojení odberatelia ZSE, a.s..

ukladá
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov

T: 30.06.2012
K: MR

alebo

II. alternatíva

neschvaľuje 
zámer odpredaja elektrotechnického zariadenia: Sekundárny káblový rozvod, a to:

1. podzemné káblové vedenie AYKY 3 x 240 + 120 mm2, dĺžky 1584 m a príslušných 
rozvodných skríň 

   2. podzemné káblové vedenie AYKY 3 x 240 + 120 mm2, dĺžky 379 m a príslušných rozvodných 
skríň

3. podzemné káblové vedenie NAVY-J 4 x 240 mm2, dĺžky 322 m a príslušných rozvodných 
skríň



Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta Nitra
(novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 575/6 k. ú. Mlynárce)

     V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitra v znení dodatku č. 1 a 2
predkladáme návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra.

Rozvod sa nachádza na západ od centra mesta Nitra, na sídlisku Diely, na uliciach Tokajská, 
Jarabinová a Rýnska. Stredom oblasti je ulica Tokajská. Rozvod je určený pre zabezpečenie 
elektrickej energie predovšetkým pre viacpodlažné bytové domy. Rozvod tvorí káblové 
podzemné vedenie, slúžiace na napájanie jednotlivých domových rozvodných skríň. Podľa 
Znaleckého posudku č. 14/2011 zo dňa 28.09.2011 vypracovaným znalcom Ing. Štefanom 
Gašparecom, ktorý dalo vyhotoviť Mesto Nitra, je celková hodnota sekundárneho káblového 
rozvodu 31.298,58 €. Žiadateľ žiada o odkúpenie elektrotechnického zariadenia za cenu podľa 
znaleckého posudku. Žiadateľ žiada o odkúpenie z dôvodu, že sekundárny káblový rozvod slúži 
ako distribučný verejný rozvod, z ktorého sú napojení odberatelia ZSE, a.s..

Mestský úrad v Nitre
Mesto Nitra ako vlastník elektrotechnického zariadenia má uzatvorenú Zmluvu o prevádzkovaní 
energetického diela číslo 5/2004, č. j. 180/2004/INV. zo dňa 17.03.2004 v znení dodatku č. 1 
s prevádzkovateľom energetického zariadenia: Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava na dobu neurčitú, cena za prevádzkovanie je vo výške 975,50 € ročne.

VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce na svojom zasadnutí dňa 16.01.2012
žiadosť prerokoval a odporúča odpredať sekundárny káblový rozvod nachádzajúci sa na sídlisku 
Diely, Tokajská, Jarabinová a Rýnska ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava.

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 12.01.2012 prerokovala 
predloženú žiadosť a prijala uznesenie č. 8/2012, ktorým odporučila schváliť odpredaj 
elektrotechnického zariadenia, NN káblového rozvodu pre ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku.
  
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta Nitra tak, ako je uvedený v návrhu 
na uznesenie.






