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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 v kat. úz. Dražovce
(ZsDis, a.s., odpredaj časti pozemku pre výstavbu trafostanice v rámci stavby „Vybudovanie 
strategického parku“ a zriadenie vecného bremena – právo prístupu)
s ch v a ľ u j e
1. 
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 novovytvoreného pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra „C“KN parc. č. 139/5
–ost. plochy o výmere 47 m2 v kat. území Dražovce, odčleneného geom. plánom č. 123/2016 
z pozemku „C“KN parc. č. 139/1, LV č. 1699 pre spol. Západoslovenská distribučná, a.s., so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 za kúpnu cenu 27,77€/m2 + DPH.

Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že kupujúci vybuduje 
na predmetnom pozemku trafostanicu v rámci verejnoprospešnej stavby „Vybudovanie 
strategického parku“.

2.  
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 vo vlastníctve Mesta Nitra „C“KN parc. č. 139/5 –ost. 
plochy o výmere 47 m2 v kat. území Dražovce, odčleneného geom. plánom č. 123/2016 
z pozemku „C“KN parc. č. 139/1, LV č. 1699 pre spol. Západoslovenská distribučná, a.s., so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 za kúpnu cenu 27,77€/m2 + DPH.
Dôvodom odpredaja spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že kupujúci vybuduje 
na predmetnom pozemku trafostanicu v rámci verejnoprospešnej stavby „Vybudovanie 
strategického parku“.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia

T: 31.03.2017
K: MR

3. 
zriadenie vecného bremena in rem na novovytvorenom pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra 
v kat. úz. Dražovce, „C“KN parc. č. 139/6 – zastav. plochy o výmere 269 m2 odčlenenom 
geom. plánom č. 123/2016 z pozemku „C“KN parc. č. 139/1 – zast. plocha o výmere 
4615 m2, LV č. 1699, pričom vecné bremeno bude spočívať v práve pešieho prechodu 
a prejazdu motorovými vozidlami k trafostanici na pozemku „C“KN parc. č. 139/5 v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36361518, na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom.
u k l a d á
vedúcemu odboru majetku 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti 
uznesenia

T: 31.03.2017
K: MR
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Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra v kat. úz. Dražovce
(ZsDis, a.s., odpredaj časti pozemku pre výstavbu trafostanice v rámci stavby 

„Vybudovanie strategického parku“ a zriadenie vecného bremena – právo prístupu)

V súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení 
platných dodatkov predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta 
Nitra.

Spoločnosť MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530, 
v zastúpení konateľom: Ing. Roman Sabo nám dňa 22.4.2016 zaslala ponuku na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odkúpenie časti pozemku v kat. území Dražovce
„C“KN parc. Č. 139/1 o celkovej výmere 4615 m2 za účelom výstavby trafostanice 
a zriadenie vecného bremena – právo prístupu k nej cez pozemok „C“KN parc. Č. 139/1. 
Žiadateľ je investorom verejnoprospešnej stavby „Príprava strategického parku Nitra“, 
v rámci ktorej vybuduje na svoje náklady trafostanicu a prístupovú cestu.

Žiadateľ doložil Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 
1613400004-ZoVP zo dňa 11.4.2016, uzatvorenú so spoločnosťou Záp. distribučná, a.s. 
(stavebník), z ktorej vyplýva, že spol. MH Invest, s.r.o. (investor) je povinná zabezpečiť 
vlastníctvo pozemku pod trafostanicou a zriadenie vecného bremena k prístupu v prospech 
Záp. distribučnej ako vlastníka elektroenerg. zariadení. Vzhľadom na uvedené nás v mene 
stavebníka požiadal o uzatvorenie zmluvného vzťahu k predmetným pozemkom. 

Dňa 11.5.2016 bola vykonaná tvaromiestna obhliadka na základe ktorej boli navrhnuté 
dve alternatívy umiestnenia prístupovej komunikácie – prílohe. Na odporučenie VMČ 6 
a Komisie MZ pre financovanie dal žiadateľ vypracovať geom. plán č. 123/2016 zo dňa 
24.5.2016, ktorým bola z pozemku „C“KN parc. č. 139/1 (areál Kultúrneho domu Dražovce) 
odčlenená novovytvorená parc. č. 139/5 – ost. plochy o výmere 47 m2 pre účely 
trafostanice a novovytvorená parc. č. 139/6 – zast. pl. o výmere 269 m2 pre účely 
prístupu. Prístup k trafostanici je navrhnutý z miestnej komunikácie Kultúrna ul. z dôvodu, 
že Krajský dopravný inšpektorát PZ nesúhlasil s pôvodne navrhnutým prístupom z cesty I/64 
– Topoľčianska ul. Žiadateľ zbúra pôvodné oplotenie a na novej hranici vybuduje nové 
oplotenie areálu kultúrneho domu. Žiadateľ nám predložil aj návrh trasy uloženia VN kábla 
na parc. č. 298/2, ktorá je využívaná ako chodník medzi areálom KD a domom na Kultúrnej 
ul. č. 4. Záp. distribučná požaduje aby bol kábel uložený mimo zastavaného pozemku, 
z uvedeného dôvodu bol prístup k trafostanici navrhnutý len na parc. č. 139/1.

Žiadateľ ponúkol kúpnu cenu vo výške 27,77€/m2 + DPH stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 84/2016, vyhotoveným dňa 12.04.2016 spol. ÚEOS – Komercia, a.s. Po 
prepočítaní celkovou výmerou je to spolu vo výške 1305,19€+DPH. Znalecký posudok na 
stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena nám nedoložil.

VMČ 6 – Zobor, Dražovce: žiadosť prerokoval na zasadnutí dňa 12.05.2016 – súhlasí 
s odpredajom novovytvoreného pozemku „C“KN parc. č. 139/5 o výmere 47 m2 pre výstavbu 
trafostanice pre Záp. distribučnú, a.s. a so zriadením vecného bremena – právo prístupu 
k trafostanici v prospech spol. Záp. distribučná, a.s. podľa II. alternatívy na pozemku parc. č. 
139/ k.ú. Dražovce.

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: žiadosť 
prerokovala na zasadnutí dňa 12.05.2016 a uznesením č. 72/2016 odporučila MZ schváliť 
odpredaj novovytvoreného pozemku „C“KN parc. č. 139/5 –ost. plochy o výmere 47 m2

v kat. území Dražovce, odčlenený geom. plánom č. 123/2016 (pôvodne GP č. 75/2016)
z pozemku „C“KN parc. č. 139/1, LV č. 1699 vo vlastníctve Mesta Nitra pre spol. 
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 
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za cenu podľa znaleckého posudku a zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych 
sietí, vstupu, prechodu a prejazdu za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom 
pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36361518 podľa alternatívy č. 2 v predloženom materiáli, pričom kúpnu cenu za odpredaj 
novovytvoreného pozemku parc. č. 139/5 a jednorazovú odplatu za zriadenie vecného 
bremena uhradí spoločnosť MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 
36724530.
Stanovisko MsÚ Nitra: Útvar hlavného architekta súhlasí s umiestnením trafostanice na parc. 
č. 139/5 o výmere 47 m2 k.ú. Dražovce a riešením prístupu k navrhovanej kioskovej stanici 
vjazdom od Kultúrnej ul.. Žiadateľ je povinný požiadať v zmysle cestného zákona č. 135/61 
Zb. o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie ul. Kultúrna.

Mestská rada v Nitre: návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra bude prerokovaný na 
zasadnutí dňa 14.06.2016 – uznesenie doložíme na zasadnutie MZ

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie 
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra v kat. úz. Dražovce (MH 
Invest, s.r.o., odpredaj pozemkov pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“ a zriadenie 
vecného bremena – právo prístupu) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.
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     Mat. č. 648/2016

Obhliadka 11.5.2016 Kultúrna ul. 4

Google mapy r. 2012 Topoľčianska ul. cesta I/64
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