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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197/2016-MZ zo dňa 
23.06.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – Ing. Ivana 
Mesjarová a manž. – vecné bremeno) 
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 a to 
tak, že v schvaľovacej časti uznesenia sa:

pôvodné znenie:
„zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce na 
LV č. 7194 v rozsahu vrátane ochranného pásma vyznačenom geometrickým plánom č. 104/2016 
vyhotoveným Miroslavom Fuskom dňa 03.05.2016, a to:
- reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 009 m2 v rozsahu 

322 m2 podľa GP č. 104/2016
- reg. „C“ KN parc. č. 425/112 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2 v rozsahu        

7 m2 podľa GP č. 104/2016“

nahrádza novým znením: 
„zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce na 
LV č. 7194 v rozsahu vrátane ochranného pásma vyznačenom geometrickým plánom č. 104/2016 
vyhotoveným Miroslavom Fuskom dňa 05.05.2016, a to:
-     diel č. 1 z reg. „C“ KN parc. č. 425/112 – zastavané plochy  a nádvoria o výmere 195 m2

       v rozsahu 6 m2 podľa GP č. 104/2016
- diel č. 2 z reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8009 m2

v rozsahu 290 m2 podľa GP č. 104/2016
- diel č. 3 z reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8009 m2

v rozsahu 30 m2 podľa GP č. 104/2016“



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 197/2016-MZ zo dňa 
23.06.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – Ing. 

Ivana Mesjarová a manž. – vecné bremeno)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí dňa 23.06.2016 uznesením č. 197/2016-MZ 
na podklade materiálu č. 672/2016 schválilo:
„zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. 
Mlynárce na LV č. 7194 v rozsahu vrátane ochranného pásma vyznačenom geometrickým 
plánom č. 104/2016 vyhotoveným Miroslavom Fuskom dňa 03.05.2016, a to:
- reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 009 m2 v rozsahu 

322 m2 podľa GP č. 104/2016
- reg. „C“ KN parc. č. 425/112 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2 v rozsahu        

7 m2 podľa GP č. 104/2016
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve vlastníkov pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 
8711/1 – orná pôda o výmere 550 m2 a reg. „C“ KN parc. č. 8711/2 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 137 m2 na LV č. 7380 v k. ú. Nitra ako oprávnených z vecného bremena: 
zriadiť a uložiť prípojky inžinierskych sietí – voda, elektrina a kanalizácia a iných stavieb 
súvisiacich a potrebných na ich prevádzku vybudovaných v rámci stavby „Rodinný dom“ na 
vyššie uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke práva spojené s týmito prípojkami, t .j. 
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši, 
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 
oprávneného a v povinnosti Mesta Nitry, ako povinného z vecného bremena, strpieť zriadenie 
a uloženie uvedených prípojok inž. sietí a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastníckeho 
práva. 
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú, počas životnosti stavby za jednorazovú odplatu vo 
výške 2,- €/m2.“ 

V čase prípravy materiálu č. 672/2016 bol zo strany manželov Mesjarových doručený na 
odbor majetku úradne neoverený geometrický plán č. 104/2016 vyhotovený Miroslavom 
Fuskom dňa 03.05.2016.

Po schválení uznesenia č. 197/2016-MZ Mestským zastupiteľstvom v Nitre na zasadnutí 
dňa 23.06.2016 bol na odbor majetku doručený úradne overený geometrický plán č. 104/2016
vyhotovený Miroslavom Fuskom dňa 05.05.2016, ktorým sa zriaďuje vecné bremeno vrátane 
ochranného pásma v zmenenom rozsahu v porovnaní s pôvodným geometrickým plánom, 
a to:
-     diel č. 1 z reg. „C“ KN parc. č. 425/112 – zastavané plochy  a nádvoria o výmere 195 m2

v rozsahu 6 m2 podľa GP č. 104/2016
- diel č. 2 z reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8009 m2

v rozsahu 290 m2 podľa GP č. 104/2016
- diel č. 3 z reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8009 m2

v rozsahu 30 m2 podľa GP č. 104/2016.

Mestská rada v Nitre: materiál prerokuje na zasadnutí dňa 06.09.2016, stanovisko bude 
predložené na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Za účelom povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností na podklade 
úradne overeného geometrického plánu č. 104/2016 je potrebné zosúladiť znenie uznesenia č. 
197/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 s geometrickým plánom, z uvedeného dôvodu predkladáme 
mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie návrh na zmenu uznesenia č. 197/2016-MZ zo dňa 
23.06.2016 tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.




