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Dátum konania :24.10.2016

Prítomní: Bučenec Igor Ing.arch., Cicutto Remo Ing., Mocko Svetozár Ing., Streicher Ľubomír Ing.,
Veselý Michal Ing.arch., Gloss Ogor
Neprítomní: Ospravedlnení: Reichel Imrich Ing.
Hostia: Mgr. Eva Kresánková
Program:
1. Návrh na zriadenie vecného bremena pre Pozemstav, a.s..
2. Návrh na zriadenie vecného bremena pre spol. Orange Slovensko.
3. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, lokalita A. Trajan a Svätoplukova,
vo vlastníctve Hotela Piešťany a Antona Gala - pozemky pod komunikáciami.
4. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
V úvode zasadnutia boli prítomní členovia komisie predkladateľom materiálov oboznámení
s problematikami v zmysle programu a po ich prerokovaní prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/16/16

1

Komisia odporúča Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení
vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom
Piešťany ako povinným z vecného bremena a
Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518, sídlo
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ako oprávneným z vecného
bremena, spočívajúceho v povinnosti
povinného ako
vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťažených
nehnuteľnostiach, k.ú Piešťany, zapísaných v LV č. 5700
ako parc.č. 1505/109 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 4270 m2, parc.č. 1515/2 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 34 m2, zriadenie a uloženie
elektroenergetického zariadenia – NN distribučného
rozvodu, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie, stavebné úpravy a jeho
odstránenie, v nevyhnutnom rozsahu za účelom jeho
užívania, prevádzkovania, údržbu, opravy, právo vstupu,
prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu
zaťažených parciel, za účelom výkonu povolených činností
súvisiacich s prevádzkou elektroenergetického zariadenia, v
rozsahu Geometrického plánu č. 44566727-46/2016 zo dňa
12.9.2016, na dobu neurčitú, s tým, že v prípade odplatnosti
za zriadenie vecného bremena, bude platiteľom Pozemstav,
a.s., IČO: 31 410 171, sídlo Staničná 41, Piešťany
- schváliť bezodplatne

Adresát
Mgr.
Eva
Kresánková

Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
2/16/16

2

Komisia odporúča Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“),
medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným
z vecného bremena a spol. Orange Slovensko, a.s., IČO 35
697 270, so sídlom Metodova 8, Bratislava, ako

Mgr.
Eva
Kresánková
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oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na
zaťaženej nehnuteľnosti, k.ú Piešťany, zapísanej v LV č.
5700 ako parcely registra „C“ parc.č. 6462/1 ostatné plochy
v celkovej výmere 8591 m2, zriadenie a uloženie optickej
prípojky, v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej parcely právo
vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami budúcim oprávneným z vecného bremena
za účelom prevádzkovania optickej prípojky, uloženej v
trase a v rozsahu podľa Situácie (príloha č. 1), s tým, že
rozsah vecného bremena bude upresnený geometrickým
plánom po zameraní vecného bremena, vypracovaného na
náklady budúceho oprávneného
- schváliť bezodplatne
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

3/16/16

3

Komisia odporúča Návrh na usporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom vo vlastníctve Anton Galo, trvale
bytom Javorová 2877/5, Piešťany, kat. územie Piešťany,
zapísaných v LV č. 10377 ako
Parc.č. 614/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 134 m2
Parc.č. 10062/4 zast. plochy a nádvoria vo výmere 300 m2
Parc.č. 10066/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 501 m2
Parc.č. 10066/3 zast. plochy a nádvoria vo výmere 360 m2
Parc.č. 10066/5 zast. plochy a nádvoria vo výmere 70 m2
Parc.č. 10077/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 479 m2
postupom v zmysle zák.č. 66/2009 Z.z.
- schváliť
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

POZN.: Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 24.10.2016

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
2 x Viceprimátor
Prednosta
Organizačné služby
Členovia komisie

Mgr.
Eva
Kresánková

