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Dátum konania :21.11.2016

Prítomní: Cicutto Remo Ing., Mocko Svetozár Ing., Reichel Imrich Ing., Streicher Ľubomír Ing..,
Veselý Michal Ing.arch., Gloss Igor
Neprítomní: Ospravedlnení: Bučenec Igor Ing.arch.
Hostia: Wernerová Eva Ing., Chmelo Stanislav Ing., Gajdošík Vladimír Ing.
Program:
1. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú
distribučnú, a.s., lokalita Bratislavská Piešťany.
2. Návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Doprastav, a.s. do vlastníctva Mesta Piešťany.
3. PD Bratislavská cesta - verejné osvetlenie, zeleň, cyklo a peší chodník PD parkoviská Vážska ulica
4. Posúdenie využitia objektu LESOPROJEKT
5. 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.

1/17/16

1

Znenie
Komisia odporúča:
Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien medzi budúcim oprávneným z vecného
bremena Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava 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 budúcich zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700 a v LV č.
1110, kat. územie Piešťany, ako parcely registra „C“,
označené ako
- parc.č. 4977 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere 735 m2,
- parc. č. 4976 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere
1218 m2,
- parc. č. 3898 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere
2709 m2,
- parc. č. 4162/1 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere
8727 m2,
- parc. č. 5057/1 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere
326 m2,
- parc. č. 5101 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere
404 m2,
- parc. č. 10002 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere
659 m2,
- parc. č. 10001 zast.pl. a nádvoria v celkovej výmere
718 m2
- parc. č. 4738 zast. pl. a nádvoria v celkovej výmere
2947 m2,
strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,

Adresát
Mgr.
Eva
Kresánková

Termín
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rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy stavby a jej odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu
zaťažených nehnuteľností vstupovať na zaťažené
nehnuteľnosti v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje
na dobu neurčitú v rozsahu podľa situácie zo dňa 11/2015,
ktorý bude upresnený geometrickým plánom po zameraní
skutočného zhotovenia stavby, vypracovaného na náklady
budúceho oprávneného, pre účely uzavretia zmluvy o
zriadení vecných bremien, pričom vecné bremená sa
zriaďujú in personam
- schváliť s pripomienkou:
pripokládka rozvodov káblov VO a uzemnenia bude na
náklady žiadateľa
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1
- odplatne za zriadenie vecného bremena 25 EUR/m2 výmery koridoru elektroenergetického zariadenia a 25 EUR/m2
výmery ochranného pásma koridoru elektroenergetického
zariadenia, zameraných geometrickým plánom
Hlasovanie – za: 0, proti: 1, zdržal sa: 5, neprítomní: 1

2/17/16

2

Komisia odporúča:
Návrh na prevod vlastníctva pozemku parcela registra „C“
parc. č. 8115/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
505 m2, kat. územie Piešťany, zapísaného v LV č. 3908,
vo vlastníctve DOPRASTAV, a.s., so sídlom Drieňová 27,
Bratislava, IČO: 31 333 320, do vlastníctva Mesta Piešťany,
Nám. SNP č. 3, Piešťany, IČO: 612 031, za kúpnu cenu
35,00 EUR/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 17 675,00 EUR.
- schváliť

Mgr.
Eva
Kresánková

Hlasovanie – za: 0, proti: 3, zdržal sa: 3, neprítomní: 1
3/17/16

3

Komisia
- berie na vedomie predloženú PD "Bratislavská cesta verejné osvetlenie, zeleň, cyklo a peší chodník"
- odporúča
▪ zvolať rokovanie so správcami inžinierskych sietí
▪ dopracovať
PD v zmysle usmernení správcov
inžinierskych sietí
▪ doplniť pri výjazdoch výhľadové oblúky s dokonalými
uhlami
▪ v úseku od Teplickej ul. po Hurbanovu doplniť dva
prechody prechodcov a jestvujúci zrušiť
▪ riešiť úpravu pásov medzi cestou a chodníkom štrkom
ohraničenom vyvýšenými obrubníkmi, doplnený výsadbou vhodných stromov

Ing.
Alena
Horešová
Beáta
Palkechová
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- požaduje po dopracovaní PD opätovne predložiť Komisii
pre výstavbu a dopravu aj s riešením verejného osvetlenia
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
Komisia
- berie na vedomie PD „parkoviská Vážska ul.“
- odporúča v PD nasledovné zmeny:
▪ zrušiť dve pozdĺžne parkovacie miesta,
▪ chodníky pri smetných nádobách rozšíriť až po hranu
oplotenia stanovišťa pre nádoby KO,
▪ upraviť pás zelene oddeľujúci navrhovaný chodník
a parkovacie miesto až po hranicu vozovky, t.j. zahrnúť
do zeleného pásu aj plochu jestvujúceho chodníka,
▪ v úseku pred chodom č. 29 navrhovaný chodník upraviť
s pripojením trasy na roh plochy stanovišťa KO
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
4/17/16

4

Komisia berie na vedomie predložený materiál - Posúdenie
využitia objektu LESOPROJEKT.

Ing. Alena
Horešová

Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Ing. Marián
Findrik

POZN.: V rámi bodu „Rôzne“ neboli predložené žiadne materiály, resp. námety k prerokovaniu.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 21.11.2016

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
2 x viceprimátor
Prednosta
Organizačné služby
Členovia komisie

