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D ô v o d o v á s p r á v a 

K Z M L U V E 
O U Z N A N Í V L A S T N Í C K E H O P R Á V A , 

uzavretej podľa § 43a) až § 46 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 

Mesto Prievidza, podateľňa: Mestský úrad, 
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, 
primátorka mesta 
IČO: 318 442 

Mesto Bojnice, podateľňa: Mestský úrad, 
Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice 
štatutárny orgán: Bc František Tám 
primátor mesta 
IČO: 318 001 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 
Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

oddiel: Pš vložka číslo: 713/S 
Odštepný závod: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

Odštepný závod Piešťany 
Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany 
riaditeľ odštepného závodu: JUDr. Vladimír Zachar 
IČO: 36022047 02 

Zmluvné strany, t.j. mesto Prievidza, mesto Bojnice a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Banská Štiavnica, odštepný závod Piešťany podľa svojej vôle vyjadrenej na priložených 
listinách, dosiahli konsenzus vôle zmluvných strán o obsahu Zmluvy o uznaní vlastníckeho 
práva. 

Zmluvné strany sa dohodli na obsahu zmluvy v celosti a bez výhrad, takže zmluva je uzavretá dňom 
akceptácie návrhu mesta Prievidza Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica, 
odštepný závod Piešťany a mestom Bojnice. 

Občiansky zákonník ustanovuje, že pre uzavretie zmluvy písomnou formou stačí, ak dôjde 
k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu, pričom písomný návrh a písomná akceptácia 
návrhu nemusia byť na tej istej listine. 

Mesto Prievidza zaslalo dňa 17.12.2012 Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., 
odštepný závod Piešťany písomný návrh na uzavretie Zmluvy o uznaní vlastníckeho práva, 
podľa ktorej Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. Banská Štiavnica, odštepný závod 
Piešťany, ako správcovi vodného toku rieky Nitra navrhuje, aby uznal vlastníctvo miest Prievidza 
a Bojnice k oceľovej lávke pre peších cez rieku Nitra na rozhraní týchto miest a ich katastrálnych 
území. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, odštepný závod Piešťany sa vyjadril, že 
oceľová tevka nie je a ani nebok v majetku štátneho poámku ani jelno právnych pxedclnoáco-v a ná-vih 



mesta Prievidza uznať vlastníctvo k oceľovej lávke v prospech mesta Prievidza a mesta Bojnice dňa 
5.4.2013 akceptoval. Akceptácia návrhu bola doručená mestu Prievidza dňa 16.4.2013. 

Mesto Prievidza zaslalo dňa 25.4.2013 mestu Bojnice písomný návrh na uznanie vlastníckeho 
práva, podľa ktorého je mesto Bojnice spolu s mestom Prievidza vlastníkom predmetnej oceľovej 
lávky cez rieku Nitra, a to každé mesto v podiele 1/2, pričom toto vlastníctvo uznáva Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, odštepný závod Piešťany, ako správca vodného toku 
rieky Nitra. 

Mesto Bojnice dňa 27.6.2013 akceptovalo návrh. Akceptácia bola doručená mestu Prievidza dňa 
10.7.2013 

Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, 
keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde navrhovateľovi. Zmluva je uzavretá okamihom, keď 
prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť. Ak je návrh určený dvom osobám a z jeho 
obsahu vyplýva, že úmyslom navrhovateľa je, aby všetky osoby, ktorým je návrh určený, sa stali 
účastníkmi zmluvy a zmluvnými stranami, je zmluva uzavretá, ak všetky tieto osoby návrh prijmú. 

V prípade Zmluvy o uznaní vlastníckeho práva došlo medzi zmluvnými stranami ku konsenzu 
o obsahu zmluvy bez výhrad a preto s poukazom na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 
Zmluva o uznaní vlastníckeho práva medzi mestom Prievidza, Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, š.p. Banská Štiavnica, odštepný závod Piešťany a mestom Bojnice, je uzavretá dňom 
10.7.2013. 

Podľa tejto zmluvy oceľová lávka pre peších, ktorá sa nachádza nad riekou Nitra a je ukotvená 
zjednej strany na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 562/18 ostatná plocha s výmerou 4592 m 2 vo 
vlastníctve mesta Prievidza a na druhej strane z časti na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 563/1 vodná 
plocha s výmerou 12368 m 2 a z časti v k.ú. Bojnice parc.č. 3550/1 vodná plocha s výmerou 9634 m 2 

v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., odštepný závod Piešťany, je v podielovom 
spoluvlastníctve mesta Prievidza - v podiele 1/2 a mesta Bojnice - v podiele 1/2. 

V Prievidzi dňa 29.7.2013 

Vypracovala 
Právna kancelária 

rávnička 
za '/ 



M b b l U K K I b V I U Z A 

Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Odštepný závod Piešťany 
Správa povodia hornej Nitry 
Ing. Marián Jursa, riaditeľ 
Škultétyho 15 
955 57 Topoľčany 

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka 
JUDr. Eva Bogdanová 

PRIEVIDZA 
17.12.2012 

Vážený pán riaditeľ, 

obraciame sa na Vás s nasledovným problémom: 

Mesto Prievidza a mesto Bojnice oddeľuje rieka Nitra, ktorá tvorí prírodnú hranicu medzi katastrami 
týchto miest. V časti, ktorá je vyznačená na priloženej snímke, sa nachádza oceľová lávka, ktorá spája mestá 
v trase od prievidzského mestského parku k Bojnickému zámku. Touto trasou, a teda aj cez oceľovú lávku, 
prejde denne veľké množstvo chodcov a cyklistov z jedného mesta do druhého. 

Obyvatelia Prievidze i Bojníc nás upozornili na zlý až havarijný technický stav lávky a na potrebu lávku 
rekonštruovať v záujme ochrany zdravia ľudí, ktorí cez lávku prechádzajú. Mesto Bojnice dalo vypracovať 
statický posudok tejto stavby, z ktorého jednoznačne vyplýva, že konštrukcia oceľovej lávky pre peších si 
v súčasnosti vyžaduje nutnú obnovu a zosilnenie, predovšetkým v rozsahu pochôdznej plochy s podpernou 
priehradovou konštrukciou, ako aj obnovu a zosilnenie hlavných oceľových nosníkov - mostoviek tak, aby 
nedošlo v prípade ďalšieho užívania lávky k narušeniu bezpečnosti prevádzky, resp. k lokálnemu kolapsu 
oceľovej sekundárnej konštrukcie lávky. Podľa posudku lávka pre peších nevyhovuje a prechod pešo 
a bicyklom, ako aj opieranie sa o zábradlie je zdravie ohrozujúce. Uvedené skutočnosti dokumentujú aj 
fotografie, ktoré Vám v prílohe zasielame. 

Zistili sme, že ako správca vodného toku rieky Nitry, nemáte túto lávku v majetku. Vlastníkom nie je ani 
jedno z našich miest. 

Mesto Prievidza i Bojnice prejavili ochotu podieľať sa na rekonštrukcii lávky. Toto je však možné, len ak 
stavba bude vo vlastníctve mesta, resp. v spoluvlastníctve oboch miest. Finančné prostriedky z verejných 
zdrojov je možné investovať len do mestského majetku. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi preto 
uznesením č. 349/12 zo dňa 28.11.2012 schválili majetkovoprávne vyporiadanie oceľovej lávky pre peších 
ponad rieku Nitra a jej získanie do spoluvlastníctva v podiele 54 pre každé mesto, teda pre Prievidzu a pre 
Bojnice. Poslanci zvažovali aj možnosť nahradiť starú lávku novou, ale v každom prípade je potrebné túto 
starú poškodenú lávku získať do majetku, pretože aj asanácia starej bude vyžadovať finančné prostriedky 
našich samospráv. 
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Zo zápisu v kronike mesta Prievidza sme zistili, že v roku 1969 v rámci akcie „Z" sa okrem iného budoval 
mestský park v Prievidzi a vtedy sa pravdepodobne postavila aj predmetná oceľová lávka. Z uvedeného 
vyplýva, že lávku postavili obyvatelia našich miest, pretože na tomto princípe v minulosti prebiehali tzv. 
akcie „Z". Preto sme usúdili, že jedinou možnosťou, ako získať lávku do majetku je uznaním našich 
vlastníckych práv k nej a to subjektom, ktorý je vo veci zainteresovaný, teda Vašim štátnym podnikom, ktorý 
je správcom vodného toku rieky Nitra. V tomto zmysle by sme chceli s Vami uzavrieť zmluvu o uznaní 
našich vlastníckych práv k lávke (myslíme tým mesta Prievidze a mesta Bojníc), následne by sme lávku ako 
stavbu zaevidovali do majetku, každé mesto v podiele 1/2 a mohli by sme, po schválení finančných 
prostriedkov v našich rozpočtoch, investovať do rekonštrukcie starej lávky, prípadne do jej asanácie a 
výstavby novej. 

Vzhľadom na horeuvedené sa na Vás obraciame so žiadosťou o vyjadrenie, či môžeme počítať s Vašou 
podporou v tejto našej iniciatíve a či je možné, že by ste zmluvu v takomto znení s našimi mestami podpísali. 
V prípade, že sa nám lávku nepodarí získať do majetku, nemôžeme jej rekonštrukciu zabezpečiť a v tomto 
prípade ju nezabezpečí nikto, pretože ako vlastník sa k nej nikto nehlási. Bude taktiež problém lávku 
odstrániť (ak ju nebudeme môcť rekonštruovať) a v tom prípade sa obávame možných následkov, t.j. 
ublíženia na zdraví alebo živote našich obyvateľov ale aj návštevníkov našich miest. 

V prílohe Vám zasielame znenie spomínanej zmluvy, zatiaľ ako pracovný materiál a žiadame Vás 
o stanovisko. 

Vážený pán riaditeľ, ďakujeme Vám za porozumenie a sme 

itka a podpis Deň uloženia 
lacej pošty zásielky 

DORUČENKA 
DOPORUČENE 

itka a podpis Deň uloženia 
lacej pošty zásielky 

Odosielateľ 

'^sQgwná |î Siétka 
itka a podpis Deň uloženia 
lacej pošty zásielky 

cloflaCifpošty 

m prevzatia Svojim podpisom potvrdzujem 
somnosti prevzatie tejto písomnosti 

Adresát _ 

PJŠTZPAJ'Ť 2AI0$ r/íSŤAKlf 
JPRÁVA ft>l/03M HCKkJEV UiTZy, 
Inq. HhfHÁKl JORSA, 
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Pracovný návrh 

Zmluva o uznaní vlastníckeho práva 
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi 

Mesto Prievidza, podateľňa: Mestský úrad, 
Námestie slobody 14, Prievidza 
štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, 
primátorka mesta 
IČO: 318 442 

Mesto Bojnice, podateľňa: Mestský úrad, 
Sládkovičova 1, Bojnice 
štatutárny orgán: Bc.František Tám 
primátor mesta 
IČO: 318 001 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Odštepný závod Piešťany 

Úvodné ustanovenie 

Rieka Nitra preteká asi v dĺžke 5 km mestom Prievidza a tvorí prírodnú hranicu katastrálnych území 
Prievidza a Bojnice. Predeľuje mestský park týchto miest, do ktorých ich obyvatelia prechádzajú po 
oceľovej lávke ponad rieku. 

Podľa statického posudku, vypracovaného statikom - projektantom nosných konštrukcií Ing. 
Miroslavom Svítkom, Záhradná 275/15 Bojnice, je oceľová lávka pre peších vplyvom klimatických 
podmienok, snehu a následného posypu v zimnom období poznačená rozsiahlymi poruchami 
a degradáciou jednotlivých nosných a pomocných prvkov. Nezanedbateľným je aj nadmerné 
využívanie lávky a jej preťažovanie ako aj jej zanedbaná údržba, vplyvom ktorej sa na viacerých 
primárnych a sekundárnych prvkoch nachádzajú rozsiahle plochy hrdze, pozorovateľné úbytky hmoty 
jednotlivých prvkov lávky, spôsobené nadmernou koróziou a viditeľné deformácie nosníkov 
mostoviek. Zo statického posudku jednoznačne vyplýva, že konštrukcia oceľovej lávky pre peších si 
v súčasnosti vyžaduje nutnú obnovu a zosilnenie, predovšetkým v rozsahu pochôdznej plochy 
s podpernou priehradovou konštrukciou, ako aj obnovu a zosilnenie hlavných oceľových nosníkov -
mostoviek tak, aby nedošlo v prípade ďalšieho užívania lávky k narušeniu bezpečnosti prevádzky, 
resp. k lokálnemu kolapsu oceľovej sekundárnej konštrukcie lávky. Podľa posudku lávka pre peších 
nevyhovuje a prechod pešo a bicyklom, ako aj opieranie sa o zábradlie je zdravie ohrozujúce. 

Oceľová lávka pre peších je ukotvená z ľavej strany na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 562/18 
ostatná plocha s výmerou 4592 m 2 , ktorá je zapísaná na liste vlastníctva mesta Prievidza, na ktorom sa 
nachádza prievidzský mestský park a z pravej strany na pozemku v k.ú. Bojnice parc.č. 3550/1 vodné 
plochy s výmerou 9634 m 2 , ktorý je súčasťou vodnej plochy rieky Nitra a na ktorú list vlastníctva nie 
je založený. 

Pozemok parc.č. 562/18 bol pred vznikom mesta Prievidza zákonom o obecnom zriadení vo 
vlastníctve Československého štátu a podľa zákona o majetku obcí prešiel do vlastníctva mesta 
Prievidza. To znamená, že v čase vybudovania oceľovej lávky, bol pozemok v k.ú. Prievidza, na 
ktorom bola lávka ukotvená, vo vlastníctve Československého štátu v správe MsNV Prievidza. 
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'o vzniku samosprávy však oceľová lávka pre peších nebola žiadnym protokolom prevedená do 
najetku mesta Prievidza. 

V zápise kroniky mesta Prievidza z roku 1969 je na strane 180 zmienka o tom, že v rámci brigádnickej 
pomoci na rôznych investičných akciách bol v tzv. akcii „Z" vybudovaný mestský park, ktorý 
zasahuje aj do bojnického katastra a je predelený riekou Nitra. V záujme prechodu z jedného mesta do 
druhého bola zrejme v tom čase , taktiež v akcii „Z", vybudovaná oceľová lávka pre peších, spájajúca 
až do dnešných dní obe mestá. Do tzv. akcie „Z" (zveľaďovanie) sa zapájali obyvatelia Prievidze 
i Bojníc v rámci neplatenej pracovnej činnosti v časoch budovania socializmu v Československu, 
ktorú organizovali národné výbory ako orgány štátnej správy. 

Pretože podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí do vlastníctva obcí dňom účinnosti tohto 
zákona (t.j. dňom 1.5.1991) prechádzajú z majetku Slovenskej republiky nehnuteľnosti , ku ktorým 
patrilo ku dňu účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (t.j. ku dňu 24.11.1990) právo 
hospodárenia národným výborom, na území ktorých sa nachádzajú, analogicky možno usudzovať, že 
aj tento majetok, ktorý bol vo vlastníctve Čsl. štátu v správe MsNV Prievidza (t.j. oceľová lávka pre 
peších), prešiel do vlastníctva mesta Prievidza, pretože na jeho území sa sčasti nachádza. 

Rieka Nitra ako vodná plocha je v katastri nehnuteľností v registri „C" zapísaná v k.ú. Prievidza ako 
parc.č. 563/1 vodná plocha s výmerou 12368 m 2 a v k.ú. Bojnice ako parc.č. 3550/1 vodná plocha 
s výmerou 9634 m 2, na ktoré list vlastníctva nieje založený. Oceľová lávka pre peších, umiestnená na 
rieke Nitra medzi mestami Prievidza a Bojnice, nie je taktiež zapísaná v katastri nehnuteľností ako 
stavba. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., správa povodia hornej Nitry Topoľčany ako správca 
vodného toku rieky Nitra parc.č. 563/1 v k.ú. Prievidza a parc.č. 3550/1 v k.ú. Bojnice, nie je 
vlastníkom oceľovej lávky pre peších. 

Čl.I 
Vzhľadom na skutočnosti obsiahnuté v úvodnom ustanovení tejto zmluvy, zmluvné strany zhodne 
konštatujú, že mesto Prievidza a mesto Bojnice sú spoluvlastníkmi stavby - oceľovej lávky pre peších 
cez rieku Nitra, ktorú vybudovali obyvatelia miest Prievidza a Bojnice. Oceľová lávka sa nachádza 
sčasti na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 562/18 ostatná plocha s výmerou 4592 m 2 vo vlastníctve 
mesta Prievidza a z časti na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 563/1 vodná plocha s výmerou 12368 m 2 

a v k.ú. Bojnice parc.č. 3550/1 vodná plocha s výmerou 9634 m 2 v správe Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p., správa povodia hornej Nitry Topoľčany. 

ČI. II 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., správa povodia hornej Nitry Topoľčany, uznáva 
spoluvlastnícke právo mesta Prievidza a mesta Bojnice k oceľovej lávke pre peších, uvedenej v čl. 
I tejto zmluvy a nemá námietky, aby mesto Prievidza a mesto Bojnice zaradilo túto stavbu - oceľovú 
lávku pre peších do svojho majetku ako stavbu na cudzom pozemku. 

Čl. III 
Mesto Prievidza a mesto Bojnice sa zaväzujú zabezpečiť opravu oceľovej lávky pre peších, alebo 
likvidáciu terajšej a vybudovanie novej lávky z finančných prostriedkov svojich rozpočtov 
v rovnakom podiele, prípadne z nenávratného finančného príspevku 

Č1.IV 
Majetkovoprávne vyporiadanie oceľovej lávky pre peších a jej získanie do spoluvlastníctva mesta 
Prievidza a mesta Bojnice bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Prievidza číslo 465/12 
dňa 22.11.2012. 
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Záverečné ustanovenia 

1. Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a príslušných právnych predpisov slovenského právneho poriadku. 
2. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená po vzájomnej dohode zmluvných strán a to 
písomne. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 
skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade s prejavmi zmluvných strán a nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy porozumeli 
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. 
6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle mesta 
Prievidza a mesta Bojnice. 
7. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, 
neznamená to neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takom prípade sa strany 
zaväzujú také ustanovenie nahradiť novým, ktoré bude obsahom, zmyslom a účelom 
v maximálnej miere zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu. 
8. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. 
Každá zmluvná strana dostane po dvoch rovnopisoch. 

V Prievidzi dňa V Bojniciach dňa 

Mesto Prievidza Mesto Bojnice 
štatutárny orgán štatutárny orgán 

JUDr. Katarína Macháčková Bc. František Tám 
primátorka mesta primátor mesta 

V Piešťanoch dňa 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Odštepný závod Piešťany 

riaditeľ 



1DZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námes t ie s l o b o d y č .14, 971 01 P r i e v i d z a 

Výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
číslo 349/12 zo dňa 28.11. 2012 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ v Prievidzi na zabezpečenie 
vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k oceľovej lávke pre peších ponad rieku Nitra, ktorá sa 
nachádza na rozhraní katastrálnych území Prievidza a Bojnice v mieste, kde koryto rieky 
Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov, a to z dôvodu jej rekonštrukcie, ktorej 
nevyhnutnosť vyplýva zo statického posudku, vypracovaného na objednávku mesta 
Bojnice, 

II. schvaľuje 
majetkovoprávne vyporiadanie oceľovej lávky pre peších ponad rieku Nitra 
(parc.č. 563/1, ktorá je evidovaná na katastrálnej mape v k.ú. Prievidza ako vodná 
plocha s výmerou 12368 m 2, na ktorú list vlastníctva nie je založený), jej získanie do 
spoluvlastníctva v podiele Ví s mestom Bojnice, pretože lávka sa nachádza v mieste, kde 
koryto rieky Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov, pričom časť lávky zasahuje v k.ú. 
Prievidza na pozemok parc.č. 562/18 ost.pl. s výmerou 4592 m 2 vo vlastníctve mesta 
Prievidza, k lávke nie je evidovaný v katastri nehnuteľností žiaden vlastník, je využívaná 
obyvateľmi Prievidze a Bojníc a dôvodom na majetkovoprávne vyporiadanie je jej 
rekonštrukcia, ktorej nevyhnutnosť potvrdzuje statický posudok. 

JUJ3r\ Katarína Macháčk 
primátorka mesta 

. ' % t, lut^n 

Za správnosť výpisu: Ing. Naďa Prilinská 

/ 
MVDr. Norbert Turanovič 

prednosta MsÚ 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza - 166 26-
382/0200 , 
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44 ICO: 318 442 
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SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK š.p. 

f/ 

Riaditeľstvo 
Odštepného závodu Piešťany 
Nábrežie I. Krásku č. 3/834 
921 80 Piešťany 

Mesto Prievidza 
Mestský úrad 
JUDr. Katarína Macháčková 
- primátorka mesta 
Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 1 

Váš list zn/zo dňa Naša značka 
c2 W t t l t o n h i o 

Vybavuje / linka 
JUDr. Mojžiš 

Piešťany 
05.04.2013 

V e c 
Vlastníctvo oceľovej lávky 
- vyjadrenie 

Na základe Vašej žiadosti o majetkovo právne usporiadanie vlastníctva k oceľovej lávke, ktorá 
sa nachádza na pozemku parcela KN C číslo 562/18, ostatná plocha s výmerou 4592 m 2 

v katastrálnom území Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza a na pozemkoch , ku ktorým má 
právo hospodárenia náš štátny podnik označených ako pozemok parcela KN C číslo 563/1, druh 
pozemku vodné plochy s výmerou 4592 m 2 v katastrálnom území Prievidza a v katastrálnom území 
Bojnice pozemok parcela KN C číslo 3550/1, druh pozemku vodná plocha s výmerou 9634 m2, 
Vám dávame nasledovné vyjadrenie: 
- predmetná oceľová lávka nie je v majetku štátneho podniku a ani nikdy nebola majetkom štátneho 
podniku, resp. jeho právnych predchodcov 
- podľa nášho názoru sa jedná o majetok Mesta Prievidza a Mesta Bojníc, nakoľko sa majetok štátu 
nachádza na v katastrálnych územiach oboch uvedených miest. V súlade so zákonom číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí dňom 1.05.1991 prechádza z majetku Slovenskej republiky do 
majetku obcí všetok majetok, ku ktorému patrilo ku dňu účinnosti zákona číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení právo hospodárenia príslušným národným výborom. Oceľová lávka bola 
v majetku Čsl. štátu v správe MsNV Prievidza. 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica súhlasí, aby 
majetok označený ako „ Oceľová lávka" , nachádzajúci sa v katastrálnom území Prievidza na 
pozemkoch parcela KN C číslo 563/1, 562/18 a v katastrálnom území Bojnice na pozemku parcela 
KN C číslo 3550/1 a bo zapísaný do majetku Mesta Prievidza a Mesta Bojnice v podieloch, ako 
bude medzi uvedenými subjektmi dohodnuté. 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK 
štátny/podnik 

0Z PI£STANY 
Nábr. Ivamtik/asku 6. 834/3 

921 8<Vr7W$TANY -20-

JUDr 
Riaditeľ Od 

dimír Zachar 
neho závodu Piešťany 

Obchodný register: 
Okresný súd 
Banská Bystrica 
Oddiel: Pi 

Vložka čislo: 713/S 

Bankové spojenie: 
VÚBa.s. 
pobočka Piešťany 
2960060157/0200 

IČO: 36022047 02 
DIČ: 2020066213 

IČ DPH: SK2020066213 

Usek : Telefón : 
riaditeľ odštepného závodu 033 / 772 46 
technický námestník 033 / 772 40 
ekonomický námestník 033 / 772 46 79 

dispeäng 033/7724590 
spojovateľka 033 / 776 41 11 

f n: 
033 / 772 57 46 
033 / 772 70 73 
033 / 772 70 75 

033/7725272 

E-mail: 
vah@svp.sk 
tn.vah@svp.sk 
en vah@svp.sk 

dispeäng. vah@svp.sk 

mailto:vah@svp.sk
mailto:tn.vah@svp.sk
mailto:vah@svp.sk
mailto:vah@svp.sk


EYIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

Mesto Bojnice 
Ing. Tihányiová 
Sládkovičova 1 
972 01 Bojnice 

váš list číslo / zo dňa Naše číslo 
1.2-2359-2013&W? 

Vybavuje / linka 
JUDr. Eva Bogdanová 

PRIEVIDZA 
25.4.2013 

Vec 
Oceľová lávka pre peších na rieke Nitra 

Oznamujeme Vám, že vo veci majetkovoprávneho vyporiadania oceľovej lávky cez rieku Nitra, nám dňa 
16.4.2013 bolo doručené vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany, podľa 
ktorého správca vodného toku rieky Nitra uznáva naše vlastníctvo k oceľovej lávke. Svoje tvrdenie 
zdôvodňuje okrem iného tým, že predmetná lávka nie je a ani nikdy nebola v majetku ich podniku a ani 
v majetku ich právnych predchodcov. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany sa tiež zhoduje s našim názorom a poukazuje na 
platnú legislatívu, podľa ktorej zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ustanovuje, že do vlastníctva obcí dňom 
1.5.1991 prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo hospodárenia národným výborom, na území ktorých sa nachádzajú . 
Oceľová lávka, ktorú vybudovali obyvatelia Prievidze a Bojníc, sa nachádza sčasti na území každého 
z našich miest, a to v k.ú. Prievidza na parc.č. 562/18 ostatná plocha s výmerou 4592 m 2 vo vlastníctve mesta 
Prievidza, na parc.č. 563/1 vodná plocha s výmerou 12368 m 2 a v k.ú. Bojnice na parc.č. 3550/1 vodná 
plocha s výmerou 9634 m 2 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorý prehlasuje, že nieje 
vlastníkom oceľovej lávky. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. náš písomný návrh na uzavretie zmluvy o uznaní vlastníckeho 
práva, ktorý sme mu zaslali dňa 17.12.2012, akceptoval a písomne prijal listom zo dňa 5.4.2013. 

Žiadame Vás preto o súhlasné stanovisko s našim názorom a o akceptovanie nášho návrhu, že mesto 
Bojnice je spoluvlastníkom oceľovej lávky na rieke Nitra spolu s mestom Prievidza, každý v podiele 1/2 . 

Pokiaľ písomne akceptujete náš návrh, dôjde k uzavretiu zmluvy medzi mestom Prievidza, mestom 
Bojnice a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a to podľa § 46 Občianskeho zákonníka. 
A pretože písomný návrh a písomná akceptácia návrhu nemusí byť na tej istej listine, ale stačí, ak má písomnú 
formu samostatne návrh a samostatne jeho prijatie, dôjde medzi nami k uzavretiu zmluvy, na základe ktorej 
budú môcť naše mestá zapísať oceľovú lávku do svojich evidencií majetku v podiele 1/2 pre mesto Prievidza 
a 1/2 pre mesto Bojnice Na ďalšom postupe sa následne dohodneme. 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody e.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza - 166 26-382/0200 
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44 IČO: 318 442 
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Očakávame obratom Vaše písomné vyjadrenie a akceptovanie nášho návrhu na uzavyetie zmluvy o uznaní 
ašich spoločných vlastníckych práv k oceľovej lávke na rieke Nitra. 

S pozdravom 

— J U D r . Katarína Macháč/cová 
primátorka mesta 

Príloha: osvedčený originál listu 

¡¡111 ililiiitw,. 
B94736668SK 

ň uloženia zásielky 

DORUČENKA 
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vzatia Svojím'podpisom potvrdzujem 
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Mestský úrad Bojnice 
S l á d k o v i č o v a 1/176, 972 01 Bojn ice *WSfiÍ 

Č.j. 'U'T^ /2013 
Vybavuje: Tihanyiová 

I MESTSKÝ ÚRAD P f f l E V . D Z j ; 

^ I 10. 07. 2013 : * * 

t/Vil hľtdtaK 

Bojnice, 10.7.2013 

Mesto Prievidza 
Mestský úrad Prievidza 
Námestie slobody č. 14 
JUDr. Eva Bogdanová 
971 01 Prievidza 

Vec: Oceľová lávka ponad rieku Nitra 

Na základe Vášho listu č. 1.2-2359-2013/68999 Vám oznamujeme, že Mestské 
zastupiteľstvo v Bojniciach na svojom zasadnutí dňa 27.6.2013 prerokovalo Váš návrh , aby 
sa mesto Bojnice stalo spoluvlastníkom lávky a uznesením MsZ č. 138/2013 schválilo 
nadobudnutie nehnuteľného majetku - oceľovej lávky ponad rieku Nitra do vlastníctva mesta 
Bojnice v spoluvlastníckom podiele Vi s mestom Prievidza a zaradenie do majetku mesta 
k 1.7.2013. 

Žiadame Vás o zaslanie návrhu zmluvy. 

MESTSKÝ ÚRAD 
972 01 BOJNICE 

S pozdravom 

Ing. Ľubomír Kutaš 
prednosta MsÚ 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BOJNICIACH 

UZNESENIE č. 138/2013 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, 

konaného dňa 27. júna 2013 

Mestské zastupiteľstvo 
AJ berie na vedomie 

informáciu o technickom stave oceľovej lávky pre peších na rieke Nitre: 

B/ schvaľuje 
nadobudnutie nehnuteľného majetku - oceľovej lávky ponad rieku Nitra, na ktorú je priamy vstup 
z pozemku pare. č. 3487/7 v k.ú. Bojnice, do vlastníctva mesta Bojnice v spoluvlastníckom podiele 
Vi s mestom Prievidza a jej zaradenie do majetku mesta Bojnice k dátumu 1.7.2013. 
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11 
Počet prítomných poslancov: 9 

Za: 9 
Proti.O 
Zdržal sa: 0 
Ospravedlnení: 2 

primátor mesta BOJNICE 


