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Dátum konania: 30.1.2017

Prítomní: Cicutto Remo Ing., Mocko Svetozár Ing., Reichel Imrich Ing., Veselý Michal Ing.arch.,
Neprítomní: Bučenec Igor Ing.arch., Gloss Igor
Ospravedlnení: Streicher Ľubomír Ing..
Hostia: Chmelo Stanislav Ing.
Program:
1. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Mgr. Petra Ďuríška,
lokalita Valová, Piešťany.
2. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Evu Gordanovú, lokalita Pod Párovcami.
3. PD „Bratislavská cesta - verejné osvetlenie, zeleň, cyklo a peší chodník“ - informácia.
4. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Remo Cicutto. Po schválení navrhovaného programu a po
prerokovaní predložených materiálov, prítomní členovia komisie k nim zaujali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

1/19/17

1

Znenie

Adresát

Komisia odporúča:
Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena medzi budúcim oprávneným z vecného
bremena Mgr. Petrom Ďuríškom, trvale bytom Valová
4259/22, Piešťany a Mestom Piešťany ako budúcim povinným z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho
povinného z vecného bremena ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľností zapísanej v LV č. 5700, kat. územie
Piešťany, ako parcela registra „C“, označené ako parc.
č. 287/1 strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky NN,
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie a iné stavebné úpravy prípojky a
jej odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej
nehnuteľností vstupovať na zaťaženú nehnuteľnosť, za
účelom spojeným s užívaním prípojky, pričom toto vecné
bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a v rozsahu podľa
situácie zo dňa 04/2016 – časť elektroinštalácia, ktorý
bude upresnený geometrickým plánom po zameraní
skutočného zhotovenia prípojky, vypracovaného na náklady
budúceho oprávneného, pre účely uzavretia zmluvy o
zriadení
vecného
bremena, s podmienkou uloženia
elektrickej prípojky až po vytýčení plynovodu vykonaného
SPP – distribúcia, a.s., pričom vecné bremeno sa
zriaďuje in personam
- schváliť bezodplatne.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

Mgr.
Eva
Kresánková

Termín
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Dátum konania: 30.1.2017
Komisia odporúča:
Návrh na prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku
parc. č. 5568/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
9 m2 k. ú. Piešťany, oddelenej Geometrickým plánom č.
2/2017 z pozemku parc. č. 5568/1 v celkovej výmere
589 m2 zastavané plochy a nádvoria k.ú. Piešťany, parcela
registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta
Piešťany, do vlastníctva Evy Gordanovej, trvale bytom Pod
Párovcami
č.
1355/37,
Piešťany,
za
kúpnu
cenu......EUR8m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa
v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk.
predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – prevod
vlastníctva pozemku mesta za účelom vytvorenia plochy pre
odstavenie a otáčanie vozidla
- schváliť s podmienkou predloženia súhlasného stanoviska
vlastníkov susedných parciel č. 5560 a 5561 na zasadnutie
MsZ,

Mgr.
Eva
Kresánková

Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
3/19/17

3

Komisia
- berie na vedomie predloženú PD "Bratislavská cesta verejné osvetlenie, zeleň, cyklo a peší chodník"
- odporúča odkúpiť časť pozemkov parc. č. 7071 a 7072,
nachádzajúcich sa v riešenom území, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.

Ing.
Alena
Horešová
Beáta
Palkechová

Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
POZN.: V rámi bodu „Rôzne“ neboli predložené žiadne materiály, resp. námety k prerokovaniu.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 30.1.2017

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
2 x viceprimátor
Prednosta
Organizačné služby
Členovia komisie

