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Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
Návrh na zriadenie vecného bremena, v prospech oprávneného z vecného
bremena, SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO: 35 910 739, zastúpenej investorom Ing. Zdenkou Clementisovou,
trvale bytom Studená 3084/7, Piešťany a zároveň v prípade odplatného
zriadenia vecného bremena aj platiteľom odplaty, spočívajúceho
v povinnosti mesta Piešťany ako povinného z vecného bremena, strpieť
uloženie a existenciu inžinierskej siete plynárenského zariadenia
pripojovacieho plynovodu ID 22174305 PE D 25, ul. Studená, Piešťany,
ochranné a bezpečnostné pásmo, údržbu, prevádzku a rekonštrukciu tohto
zariadenia, prechod, prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného
z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenského zariadenia
v nevyhnutnom rozsahu, na nehnuteľnosti parc.č. 9328/1 vo vlastníctve
mesta Piešťany vo výmere 6654 zastavané plochy a nádvoria zapísanej
v LV č. 5700, ako parcela registra „C“, kat. územie Piešťany, v rozsahu
v zmysle Geometrického plánu na zriadenie vecného bremena č. 14/2005
zo dňa 15.1.2015, ako vecné právo
-

bezodplatne

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za .......

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mestský úrad Piešťany prijal dňa 2.2.2015 žiadosť od Ing. Zdenky Clementisovej, bytom
Studená 3084/7, Piešťany o zriadenie vecného bremena cez parcelu registra „C“ parc. č.
9328/1 vo vlastníctve mesta Piešťany podľa LV č. 5700, za účelom uloženia inžinierskej siete
plynovej prípojky k rodinnému domu súp.č. 3084 na parc.č. 9448 vo vlastníctve žiadateľky,
na ul. Studenej v Piešťanoch.
Uloženie inžinierskej siete plynovej prípojky, bude vykonané zo strany žiadateľky ako
investora, preložkou pripojovacieho plynovodu, ktorého vlastníkom je SPP - distribúcia, a.s..
Dohodou o preložke plynárenského zariadenia uzavretej medzi SPP - distribúcia, a.s.
a Ing. Zdenkou Clementisovou ako investorom preložky plynárenského zariadenia sa
žiadateľka zaviazala vykonať preložku plynárenského zariadenia na vlastné náklady. Súčasne
sa zaviazala zriadiť na vlastné náklady vecné bremeno v prospech SPP - distribúcia, a.s.
uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby. Investor preložky
požiadal SPP- distribúcia, a.s. o možnosť vykonať preložku plynárenského zariadenia
nakoľko existencia tohto zariadenia na pôvodnom mieste bráni investorovi v realizácii jej
investičného zámeru.
Vzhľadom k tomu, že preložka plynárenského zariadenia spočíva aj v zmene trasy
zariadenia, predložila žiadateľka ako jednu z príloh žiadosti aj Geometrický plán č. 14/2015
na zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete na parc.č. 9328/1.
V minulosti boli v prípade schvaľovania zriadenia vecných bremien schvaľované vecné
bremena pre účely v súvislosti s výstavbou, rekonštrukciou rod. domu na nepodnikateľské
účely bezodplatne. Odplatné vecné bremená boli schvaľované v prípade, že išlo o zriadenie
vecných bremien v rámci výstavby určenej na podnikateľské účely.
Vyjadrenie referátu územnej správy:
Na základe Vášho interného listu zo dňa 6.2.2015 uvádza Referát územnej správy ku
žiadosti Ing. Zdenky Clementisovej, bytom Studená č. 3084/7, Piešťany o zriadenie vecného
bremena na právo uloženia inžinierskej siete – plynovej prípojky na parc.č. 9328/1, k.ú.
Piešťany (v prospech SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava) nasledovné v y j
a d r e n i e:
Požadované zriadenie vecného bremena (v prospech SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy
44/b, Bratislava) na pozemok reg. „C“ parc.č. 9328/1 vyplynulo zo zámeru preložky
pôvodnej plynovej prípojky pre rodinný dom súp.č. 3084 na parcele č. 9448 (vo vlastníctve
žiadateľky). Navrhovaná trasa prípojky križuje chodník MK Studená a časť tejto
komunikácie, v ktorej sa napája na verejný plynovod.
S požadovaným zriadením plynovej prípojky a z neho vyplývajúceho zriadenia vecného
bremena na právo jej uloženia na parc.č. 9328/1 s ú h l a s í m e.
Vyjadrenie referátu majetku mesta:
Bez pripomienok.
Vyjadrenie referátu životného prostredia:
K zriadeniu vecného bremena z pohľadu kompetencií RŽP nemáme námietky.
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