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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 nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (ZVS, a.s. - kanalizácia, 
parc. reg. C KN č. 266/3, parc. reg. E KN č. 272/2, 272/1 a 78, k.ú. Kynek – vecné bremeno)
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena na pozemkoch v kat. území Kynek, na parcele registra C KN č. 
266/3 zapísanej v LV č. 7193 a na parcelách registra E KN č. 272/2, 272/1 a 78 zapísaných na 
LV č. 7665 vo vlastníctve Mesta Nitra v rámci líniovej vodnej stavby „Nitra Kynek - výtlačná 
a gravitačná kanalizácia“ podľa GP č. 33/2016, 
pričom vecné bremeno bude spočívať v rozsahu vyznačenom v GP č. 33/2016 v práve 
vybudovania a prevádzkovania čerpacej stanice, uloženia a prevádzkovania vedenia 
gravitačného kanalizačného potrubia DN 300, uloženia a prevádzkovania vedenia výtlačného 
kanalizačného potrubia DN 100 v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu 
trvania podzemnej stavby.
Náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľností znáša oprávnený z vecného bremena.

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.10.2016
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra 
(ZVS, a.s. - kanalizácia, parc. reg. C KN č. 266/3, parc. reg. E KN č. 272/2, 272/1 a 78, k.ú. 

Kynek – vecné bremeno)

V súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení platných 
dodatkov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 21/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení platných dodatkov predkladáme návrh na nakladanie 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra. 

V roku 2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, Nitra, požiadala Mesto Nitra o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena bezodplatne, aby vybudovala v kat. území Kynek čerpaciu stanicu
na parcele registra C KN č. 266/3 a na uloženie a vedenie gravitačného kanalizačného 
potrubia DN 300 a výtlačného kanalizačného potrubia DN 100 na parcelách registra E KN č. 
272/2, 272/1 a 78 (C KN parcely č. 272/2, 272/1, 78/1) zapísaných vo vlastníctve Mesta Nitra.

             Na základe Uznesenia č. 343/2013-MZ „zriadenie vecného bremena na pozemkoch, 
parc. registra C KN č. 266/3 zapísanej na LV č. 7193 vo vlastníctve Mesta Nitry a parc. 
registra E KN č. 272/2, 272/1 a 78 zapísaných na LV č. 7665 vo vlastníctve Mesta Nitry 
v rámci líniovej vodnej stavby „Nitra – Kynek, Výtlačná a gravitačná kanalizácia“, pričom 
vecné bremeno bude spočívať v práve vybudovania čerpacej stanice o rozmeroch 3140x3640 
mm, uloženie a vedenie gravitačného kanalizačného potrubia DN 300, výtlačného 
kanalizačného potrubia DN 100 a uloženie a vedenie gravitačného kanalizačného potrubia 
DN 300 v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, Nitra. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu trvania 
podzemnej stavby“ bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

              Po zrealizovaní kanalizácie bol vyhotovený GP č. 33/2016 na vyznačenie priebehu 
vecného bremena, na základe ktorého Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie 
za hydrocentrálou 4, Nitra, žiadosťou zo dňa 04.04.2016, požiadala Mesto Nitra o uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena v kat. území Kynek na parcely registra C KN č. 266/3 a 
registra E KN č. 272/2, 272/1 a 78.

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 03.05.2016 uznesením č. 283/2016-MR 
odporučila MZ v Nitre schváliť zriadenie vecného bremena na pozemkoch v kat. území 
Kynek, na parcele registra C KN č. 266/3 zapísanej v LV č. 7193 a na parcelách registra E 
KN č. 272/2, 272/1 a 78 zapísaných na LV č. 7665 vo vlastníctve Mesta Nitra v rámci líniovej 
vodnej stavby „Nitra Kynek - výtlačná a gravitačná kanalizácia“ podľa GP č. 33/2016, pričom 
vecné bremeno bude spočívať v práve vybudovania čerpacej stanice, uloženia a vedenia 
gravitačného kanalizačného potrubia DN 300, uloženia a vedenia výtlačného kanalizačného 
potrubia DN 100 v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, Nitra. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu trvania 
podzemnej stavby.
Náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľností znáša oprávnený z vecného bremena.

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