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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. 193/2016-MZ zo dňa 
23.06.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra –
„KÁBLOVÁ PRÍPOJKA K POZEMKU“ – vecné bremeno, Ing. Jozef Bisták)
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 193/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 a to 
tak, že v schvaľovacej časti uznesenia sa celé pôvodné znenie vypúšťa a nahrádza sa 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 podľa geometrického plánu 
č. 0192/2016 vyhotoveného Tomášom Bírom, a to: 
- diel č. 1 v rozsahu 10 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8009 m2,
- diel č. 2 v rozsahu 44 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8009 m2,
- diel č. 3 v rozsahu 1 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/111 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 299 m2,
- diel č. 4 v rozsahu 2 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/115 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 142 m2,
- diel č. 5 v rozsahu 1 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/119 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 415 m2,
- diel č. 6 v rozsahu 48 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 462/103 – ostatné plochy 

o výmere 969 m2,
pričom vecné bremeno bude spočívať v práve vlastníkov pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
8668/14 – orná pôda o výmere 1219 m2 na LV č. 2021 v k. ú. Nitra a vlastníkov pozemku reg. 
„C“ KN parc. č. 8668/2 – orná pôda o výmere 1219 m2 na LV č. 5267 v k. ú. Nitra ako 
oprávnených z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektrickú prípojku NN a iné stavby 
súvisiace a potrebné na jej prevádzku vybudované v rámci stavby „KÁBLOVÁ PRÍPOJKA 
K POZEMKU parc. č. 8668/14 v k. ú. Nitra“ na vyššie uvedených pozemkoch a vykonávať 
vlastnícke práva spojené s touto prípojkou, 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 uvedenej prípojky a obmedzenia 
súvisiace s výkonom vlastníckeho práva.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú, počas existencie stavby za jednorazovú odplatu vo 
výške 2,- €/m2.“



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 193/2016-MZ zo dňa 
23.06.2016 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra –

„KÁBLOVÁ PRÍPOJKA K POZEMKU“ – vecné bremeno, Ing. Jozef Bisták)

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí dňa 23.06.2016 uznesením č. 193/2016-MZ 
na podklade materiálu č. 673/2016 schválilo:
„zriadenie vecného bremena in rem na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. 
Mlynárce na LV č. 7194, a to:
- reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 009 m2

- reg. „C“ KN parc. č. 425/111 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2

- reg. „C“ KN parc. č. 425/115 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2

- reg. „C“ KN parc. č. 462/103 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 969 m2

pričom vecné bremeno bude spočívať v práve vlastníka pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
8668/14 – orná pôda o výmere 1 219 m2 na LV č. 2021 v k. ú. Nitra ako oprávneného               
z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektrickú prípojku NN a iné stavby súvisiace a potrebné 
na jej prevádzku vybudované v rámci stavby „KÁBLOVÁ PRÍPOJKA K POZEMKU parc. č. 
8668/14 v k. ú. Nitra“ na vyššie uvedených pozemkoch a vykonávať vlastnícke práva spojené s 
touto prípojkou, 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 uvedenej prípojky a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastníckeho 
práva. Počas výstavby bude uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená za uvedených podmienok                     
po vybudovaní prípojky najneskôr do 6 mesiacov. Rozsah vecného bremena určí geometrický 
plán po zrealizovaní káblovej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené na dobu určitú počas 
životnosti stavby za jednorazovú odplatu vo výške 2,- €/m2.“ 

Podľa projektovej situácie vypracovanej Ing. Stanislavom Gajdošom ide o káblovú 
prípojku NN v dĺžke cca 110 m, ktorá má viesť z existujúcej istiacej a rozpojovacej skrine 
umiestnenej na bytovom dome Rýnska ul. č. 8 do elektromerového rozvádzača umiestneného 
na hranici 2 pozemkov, a to: reg. „C“ KN parc. č. 8668/14 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Ing. 
Jozefa Bistáka a manž. Ľubice, obaja bytom Pod Orešinou 15, Nitra a reg. „C“ KN parc. č. 
8668/2 v k. ú. Nitra vo vlastníctve Pavla Mega a manž. Jany, obaja bytom Dlhý Rad 212, 
Veľké Zálužie. Káblová prípojka bude teda slúžiť pre 2 odberné miesta.

Po realizácii káblovej prípojky a jej geodetickom zameraní bol na odbor majetku 
doručený geometrický plán č. 0192/2016 vyhotovený Tomášom Bírom dňa 02.09.2016, 
ktorým sa zriaďuje vecné bremeno vrátane ochranného pásma (0,5 m na každú stranu)
v presne vymedzenom rozsahu, a to:
- diel č. 1 v rozsahu 10 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8009 m2,
- diel č. 2 v rozsahu 44 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/1 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8009 m2,
- diel č. 3 v rozsahu 1 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/111 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 299 m2,
- diel č. 4 v rozsahu 2 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/115 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 142 m2,



- diel č. 5 v rozsahu 1 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 425/119 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 415 m2,

- diel č. 6 v rozsahu 48 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 462/103 – ostatné plochy 
o výmere 969 m2.

Celkový rozsah vecného bremena predstavuje 106 m2, pričom vecné bremeno sa zriaďuje
na priznanie práva uloženia a prístupu k podzemnému elektrickému káblu a jemu 
prislúchajúcemu ochrannému pásmu na pozemkoch parc. č. 425/1, 425/111, 425/115, 425/119 
a 462/103 v k. ú. Mlynárce v prospech vlastníkov pozemku parc. č. 8668/14 v k. ú. Nitra (Ing. 
Bisták s manž.) a vlastníkov pozemku parc. č. 8668/2 v k. ú. Nitra (Pavel Mego a manž.). 

Mestská rada v Nitre: materiál prerokuje na zasadnutí dňa 02.11.2016, stanovisko bude 
predložené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 10.11.2016.

Za účelom povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností na podklade 
geometrického plánu č. 0192/2016 je potrebné zosúladiť pôvodné znenie uznesenia
č. 193/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 s geometrickým plánom, z uvedeného dôvodu 
predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 193/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 tak, ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie.








