
Výbor v mestskej časti č. : 3 
Predseda výboru: Jozef Slíž 
Sekretárka výboru: Anna Dírešová  

 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 3 ČERMÁŇ, ktoré sa konalo dňa 4.4.2018 s týmto 
programom: 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov 
4. Diskusia – rôzne 
 
 1/ Otvorenie 
Zasadnutie VMČ  otvoril predseda  Výboru mestskej časti č.3 Čermáň  p. Jozef Slíž a privítal 
prítomných členov. 
2/ Útvar hlavného architekta – odpoveď na pripomienku ohľadne zavedenia regulácie 
parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Chrenová, Čermáň.   
33//  OOddbboorr  mmaajjeettkkuu  MMssÚÚ  NNiittrraa  -- žiadosť spoločnosti Slovenská energetika, a.s., so sídlom 
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 46 768 548, v zastúpení spol. 
IBG HOLDING s.r.o., zo dňa zo dňa 15.3.2018, o schválenie zriadenia vecného bremena.  
  Vecné bremená budú zriadené na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra, 
LV č. 3681, „E“KN parc. č. 1571 a 1307, LV č. 6879 a „C“KN parc. č. 7572/7, LV č. 3681 
pre potreby realizácie stavby „Technická infraštruktúra Hviezdoslavova“.  
  Vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Slovenská energetika, a.s. ako 
oprávneného z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektroenergetickú stavbu a zariadenia 
distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb 
súvisiacich a potrebných na ich prevádzku na predmetnom pozemku. Po ukončení stavby a jej 
porealizačnom zameraní bude uzatvorená Zmluva o zriadení vecného bremena, ktorá bude 
podkladom pre zápis ťarchy na listoch vlastníctva č. 6879 a 3681. 
  
Rôzne 
  
PPrreeddsseeddaa  VVMMČČ  JJoozzeeff  SSllíížž,,  ppoossllaanneecc  MMZZ  vv  NNiittrree  iinnffoorrmmoovvaall  oo  pprriipprraavvoovvaannoomm  ppoodduujjaattíí  
,,,,  ČČeerrmmáánnsskkee  ččeerrvveennéé,,  kkttoorréé  ssaa  uusskkuuttooččnníí    ddňňaa  1133..44..  22001188  vv  DDoommee    MMaattiiccee  SSlloovveennsskkeejj  nnaa  
DDoollnnooččeerrmmáánnsskkeejj  uull..  vv  NNiittrree..  PPrreeddsseeddaa  VVMMČČ  JJoozzeeff  SSllíížž  ppoožžiiaaddaall    ččlleennoovv  vvýýbboorruu    oo  ssppoolluupprrááccuu  
pprrii  zzaabbeezzppeeččoovvaanníí  aa    pprríípprraavvee  ppoodduujjaattiiaa  ddeegguussttáácciiee  vvíínn.. 
ČČlleennoovviiaa  VVMMČČ  ssii  rroozzddeelliillii  úúlloohhyy  pprrii  oorrggaanniizzoovvaanníí  aa  zzaabbeezzppeeččeenníí  kkuullttúúrrnnoo  ––  ssppoollooččeennsskkééhhoo  
ppoodduujjaattiiaa.. 
  
K bodu 2/ Útvar hlavného architekta – odpoveď na pripomienku ohľadne zavedenia regulácie 
parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Chrenová, Čermáň.   
VVMMČČ  čč..33  bbeerriiee  ooddppoovveeďď  nnaa  vveeddoommiiee.. 
K bodu 33//  OOddbboorr  mmaajjeettkkuu  MMssÚÚ  NNiittrraa  -- žiadosť spoločnosti Slovenská energetika, a.s., so 
sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 46 768 548, v zastúpení 
spol. IBG HOLDING s.r.o., zo dňa zo dňa 15.3.2018, o schválenie zriadenia vecného 
bremena.  
  Vecné bremená budú zriadené na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra, 
LV č. 3681, „E“KN parc. č. 1571 a 1307, LV č. 6879 a „C“KN parc. č. 7572/7, LV č. 3681 
pre potreby realizácie stavby „Technická infraštruktúra Hviezdoslavova“.  
  Vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Slovenská energetika, a.s. ako 
oprávneného z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektroenergetickú stavbu a zariadenia 



distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb 
súvisiacich a potrebných na ich prevádzku na predmetnom pozemku. Po ukončení stavby a jej 
porealizačnom zameraní bude uzatvorená Zmluva o zriadení vecného bremena, ktorá bude 
podkladom pre zápis ťarchy na listoch vlastníctva č. 6879 a 3681. 
VMČ pprreerrookkoovvaall  žžiiaaddoossťť  aa    nneemmáá  nnáámmiieettkkyy  kk  zzrriiaaddeenniiuu  vveeccnnééhhoo  bbrreemmeennaa..  
 
  
 
Pripomienky, podnety a požiadavky výboru: 
  
 
 
Hlasovanie:/ za – 7, proti – 0, zdržal – 0 
 
Zasadnutia sa zúčastnilo 7 členov VMČ /priložená je prezenčná listina s vlastnoručnými 
podpismi/. 
 
 
 
 
V Nitre dňa: 11.4.2018 
 
                                                                                               Jozef Slíž , v. r. 
                                  predseda VMČ č. 3 
sekretárka výboru:         
Anna Dírešová                                         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


