
 
MESTO NITRA 

 
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Predkladateľ: 

 
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry 
 

Číslo materiálu: 
 

1070/2017 
 

Názov materiálu: 
 
 
 
 
 

Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta 
Nitra (Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO: 36 361 518)  
 
 

Spracovateľ: 
 

Zuzana Móciková 
referent pre nakladanie s majetkom 

Napísal: 
 

Zuzana Móciková 
referent pre nakladanie s majetkom 

Prizvať: 
 

- 
 

Dátum rokovania MZ: 
 

18.05.2017 
 

Dátum vyhotovenia: 
 

03.05.2017 
 

 
Návrh na uznesenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

„na osobitnej strane“ 

 
 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 
 



2 
 

 
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 (Západoslovenská 
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518) 
  
I. alternatíva 
s ch v a ľ u j e  
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, a to: 
NN káblového zemného rozvodu v lokalite Nitra Klokočina III. b – Bytový dom 63 bytov - 
Petzvalova ulica, kábel AYKY 3x185x95 mm2 o dĺžke 380 bm  
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, 
z dôvodu, že z uvedeného zariadenia sú pripojené odberné miesta pre odberateľov ZSD, a.s..  
Jedná sa o NN káblový rozvod pre bytový dom III.b, slúžiaci pre vchody s označením Petzvalova 
č. 46, 48, 50, 56, 58 a 60. Rozvod má dĺžku 380 m vrátane prepojenia do existujúceho verejného 
rozvodu a jeho súčasťou sú aj rozpojovacie istiace skrine umiestnené pri vstupoch do bytovky. 
NN káblový rozvod bol vybudovaný, skolaudovaný v roku 2001 a je v súčasnosti v prevádzke vo 
vlastníctve Mesta Nitry 
u k l a d á 
vedúcemu odboru majetku  
zabezpečiť postup stanovený zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
          T: 31.09.2017 
          K: MR  
alebo 
 
II. alternatíva 
 
n e s ch v a ľ u j e  
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, a to: 
NN káblového zemného rozvodu v lokalite Nitra Klokočina III. b – Bytový dom 63 bytov - 
Petzvalova ulica, kábel AYKY 3x185x95 mm2 o dĺžke 380 bm 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 
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Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta Nitra 
(Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518) 

 
     V súlade s ustanovením § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v platnom znení 
predkladáme návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry. 
 
NN káblový zemný rozvod v lokalite Nitra Klokočina III. b – Bytový dom 63 bytov - Petzvalova 
ulica, kábel AYKY 3x185x95 mm2 o dĺžke 380 bm. Jedná sa o NN káblový rozvod pre bytový 
dom III.b, slúžiaci pre vchody s označením Petzvalova č. 46, 48, 50, 56, 58 a 60. 
Rozvod má dĺžku 380 m vrátane prepojenia do existujúceho verejného rozvodu a jeho súčasťou 
sú aj rozpojovacie istiace skrine umiestnené pri vstupoch do bytovky. NN káblový rozvod bol 
vybudovaný, skolaudovaný v roku 2001 a je v súčasnosti v prevádzke vo vlastníctve Mesta 
Nitry. 
 
Mestský úrad v Nitre 
Všeobecná hodnota NN káblového zemného rozvodu v lokalite Nitra Klokočina III.b – Bytový 
dom, od TS 0051-031 Nitra k 3xPRIS po PRIS 3 káblom AYKY 4B – 3x185x95 mm2 v dĺžke 
380 m, ktorý je predmetom hodnotenia v Znaleckom posudku č. 31/2012 zo dňa 30.05.2012, 
predstavuje sumu 14 122,50€ bez DPH, čo predstavuje sumu 16 947,00 € s DPH. 
 
VMČ č. 4 Nitra – Klokočina na svojom zasadnutí konanom dňa 13.02.2017 uvedenú žiadosť 
prerokoval a vyjadril súhlas s odpredajom NN káblového zemného rozvodu v lokalite Nitra 
Klokočina III. b – Bytový dom 63 bytov – Petzvalova ulica, kábel AYKY 3x185x95m2 o dĺžke 
380 bm.   
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 14.03.2017 prerokovala 
predmetný materiál a uznesením č. 31/2017 žiada Odbor majetku MsÚ v Nitre o zabezpečenie 
vypracovania nového znaleckého posudku na NN káblový rozvod a následne predložiť na 
vyjadrenie komisii. 
   
Odbor majetku na základe požiadavky komisie dal vypracovať nový znalecký posudok. Podľa 
Znaleckého posudku číslo 201700844944 zo dňa 30.03.2017 všeobecná hodnota NN káblového 
zemného rozvodu v lokalite Nitra Klokočina III.b – Bytový dom, Mesta Nitra, od TS 0051-
031 Nitra k 3xPRIS 5 po PRIS 3 káblom AYKY 4B–3x185+95 mm2 v dĺžke  380m, ktorý je 
predmetom hodnotenia v tomto znaleckom posudku predstavuje sumu 12 097,00 € bez DPH, čo 
predstavuje sumu 14 516,40 € s DPH.                   
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 14.03.2017 prerokovala 
predmetný materiál a uznesením č. 69/2017 odporúča odpredaj NN káblového zemného rozvodu 
v lokalite Nitra Klokočina III.b – Bytový dom 63 bytov – Petzvalova ulica, kábel AYKY 
3x185x95 mm2 o dĺžke 380 bm, pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 31/2012 
zo dňa 30.05.2012, t. j. za kúpnu cenu vo výške 14.122,50 € bez DPH (16.947,00 € s DPH). 
   
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. 
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