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Dátum konania :14.03.2016

Prítomní: Bučenec Igor Ing.arch., Cicutto Remo Ing., Gloss Igor, Mocko Svetozár Ing.,
Reichel Imrich Ing., Streicher Ľubomír Ing., Veselý Michal Ing.arch.
Neprítomní: Ospravedlnení: Hostia: Veverka Petr
Program:
1. Návrh na prevod vlastníctva pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. a na
zriadenie vecných práv.
2. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.
3. A. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
Západoslovenskú didtribučnú, a.s., Lokalita Pod Párovcami, Piešťany.
B/ Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Zlatu Pilátovú, lokalita Pod Párovcami, Piešťany.
4. Rôzne.
- žiadosť pána Petra Veverku zo dňa 25.1.2016.

Popisná časť zápisnice:
Prvý bod navrhovaného programu bol prerokovaný na spoločnom zasadnutí s Komisiami pre
legislatívu, pre financie a podnikanie, pre šport a rekreáciu a pre výstavbu a dopravu v rámci , ktorého
bolo prijaté spoločné uznesenie, pričom Komisia pre výstavbu a dopravu prijala k tomuto bodu ešte
samostatné uznesenie uvedené v tejto zápisnici pod číslom 1/11/16. Taktiež boli prerokovávané ostatné
prekladané materiály v zmysle stanoveného programu, ku ktorým boli v závere zaujaté nasledovné
uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

Adresát

1/11/16

1

A/ Komisia víta zámer výstavby „Mestskej plavárne
a wellnessu“ v k.ú. Piešťany,

JUDr. Pavol
Vermeš, PhD.

B/ Komisia neodporúča schváliť navrhovanú „Kúpnu
zmluvu s právom spätnej kúpy a so zriadením
predkupného práva a vecného bremena ako vecných
práv“ v predloženom znení a žiada túto zmluvu
doplniť:
- v čl. I. v závere bodu 3 nasledovne - „Mestská
plaváreň s bazénom dĺžky 25 m so 6 plaveckými
dráhami“,
- termín vloženia zmluvy do katastra,
- zdôvodnenie osobitného zreteľa
- zabezpečenie tréningových hodín pre športové kluby
a opätovne predložiť na zasadnutie Komisie
pre
výstavbu a dopravu spolu s dopracovanou štúdiou.

JUDr. Lívia
Damboráková

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0

Mgr. Monika
Mackovjaková

Termín
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Dátum konania :14.03.2016
Komisia odporúča Návrh Dodatku č.1 k Štatútu komisií
mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
- schváliť s pripomienkou, že materiály k prerokovaniu
budú zasielané tlačou aj elektronicky.

JUDr. Lívia
Damboráková
Mgr. Monika
Mackovjaková

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1
3/11/16

3
Komisia odporúča:
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom
Piešťany ako budúcim povinným z vecného bremena,
Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ako budúcim oprávneným
z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho
povinného ako vlastníka budúcich zaťažených
nehnuteľností strpieť na budúcich
zaťažených
nehnuteľnostiach parc.č. 1926/9 parcela registra „E“
zapísanej v LV č. 10931 zast. plochy a nádvoria vo
výmere 106 m2 a parc.č. 5685 parcela registra „C“
zapísanej v LV č. 5700 zast. plochy a nádvoria vo
výmere 181 m2, k.ú. Piešťany, zriadenie a uloženie
elektroenergetických zariadení v rozsahu stavby
„Piešťany, prípojka NN Pod Párovcami, parc.č. 5681,
NNK“, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie,
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a
nemotorovými prostriedkami a mechanizmami budúcim
oprávneným za účelom výkonu povolených činností, ako
vecné právo
- schváliť bezodplatne
B/ Návrh na zriadenie vecného bremena medzi zmluvnými
stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného
bremena v prospech vlastníka parc.č. 5681 záhrady vo
výmere 376 m2 parcela registra „C“ , t.č. vo vlastníctve
Ing. Zlaty Pilátovej, trvale bytom Valová 18, Piešťany,
ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v
práve uloženia inžinierskej siete na pozemkoch registra
„E“ parc.č. 1918/18 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 147 m2, parc.č. 1926/9 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 106 m2, zapísaných v LV č. 10931,
vo vlastníctve Mesta Piešťany, k.ú. Piešťany, v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom č. 40-10/2016 na
vyznačenie vecného bremena – práva uloženia inž. siete,
ako vecné právo
- schváliť bezodplatne
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

Mgr. Eva
Kresánková
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POZN.:
- V rámci bodu „Rôzne“ boli zo strany predsedu komisie prítomnému pánovi Veverkovi
vysvetlené možnosti a kompetencie Komisie pre výstavbu a dopravu.
- V rámci bodu „Rôzne“ bola zo strany Ing. Streichera vznesená pripomienka nerešpektovania
odporúčajúceho uznesenia Komisie pre výstavbu a dopravu č. 4/5/2015 zo dňa 8.6.2015,
týkajúceho sa dopravnej situácie „ulica Vajanského“ a požaduje podať informáciu o dôvodoch.

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 14.3.2016

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačné služby
Členovia komisie

