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Dátum konania :15.12.2015

Oslovení: Ing. arch. Bučenec Igor, Ing. Cicutto Remo, Ing. Mocko Svetozár, Ing.arch. Veselý Michal,
Ing. Reichel Imrich, Ing. Streicher Ľubomír, Gloss Igor
Program:
1. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.,
lokalita Hlboká, Piešťany.
Popisná časť zápisnice:
Uznesenie členov komisie bolo uskutočnené per rollam, t.j. bez fyzického zasadnutia členov komisie,
ktorým bol materiál zaslaný elektronicky.
Číslo

Bod
prg.

1/9/15

1

Znenie

Adresát

Komisia odporúča

Mgr. Eva
Kresánková

A/ Zriadenie vecného bremena medzi
oprávneným
z vecného
bremena
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, Mestom Piešťany ako
povinným z vecného bremena, spočívajúceho
v povinnosti povinného z vecného bremena ako
vlastníka zaťažených nehnuteľností v rozsahu
Geometrického plánu č. 378/2015 na vyznačenie
vecného bremena zo dňa 2.11.2015, strpieť na
častiach zaťažených nehnuteľností kat. územie
Piešťany, parc.č. 5895/4 záhrada vo výmere 622
m2, parc.č. 5895/9 ost.plochy vo výmere 15 m2,
parc.č. 5903/1 ost.plochy vo výmere 100 m2,
parc.č. 5901/26 ost.plochy vo výmere 230 m2,
parc.č. 5997/2 orná pôda vo výmere 58 m2,
parc.č. 5997/340 ost. plochy vo výmere 170 m2
parcely registra „E“ zapísaných v LV č. 10931
a na častiach parc.č. 10138/4 ost.plochy vo
výmere 1272 m2,parc.č. 10140/1 zast.plochy vo
výmere 9548 m2,parc.č. 9852/2 ost.plochy vo
výmere 924 m2,parc.č. 9851 zast.plochy vo
výmere 1577 m2,parc.č. 9191/1 zast.plochy vo
výmere 5323 m2, parc.č. 10148/3 zast.plochy vo
výmere 6784 m2, parc.č. 10148/8 zast.plochy vo
výmere 7 m2, parcely registra „C“, zapísaných
v LV
č.
5700,
zriadenie
a uloženie
elektroenergetických
zariadení,
užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy
stavby a jej odstránenie a v nevyhnutnom
rozsahu zaťažených celých nehnuteľností strpieť

Ing. Eduard
Strapatý

Termín
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vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopr. prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným za účelom
výkonu povolenej činnosti, pričom toto vecné
bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, s tým, že
v prípade odplatnosti za zriadenie vecného
bremena, platiteľom odplaty bude MAGNA
ENERGIA a.s., so sídlom Nitrianska 7555/18,
Bratislava, IČO: 35 743 565
- schváliť bezodplatne
Hlasovanie: - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

POZN.: Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 16.12.2015

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: -

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačné služby
Členovia komisie

