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Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní 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 a platiteľom odplaty za zriadenie
vecného bremena ON Semiconductor Slovakia, a.s., IČO : 36 227 943,
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany, predmetom ktorej bude zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného ako
vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti parc.č. 4434/2, parcela
registra „C“ vo výmere 2309 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, strpieť na budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
v rozsahu stavby „Piešťany, Distribučná trafostanica ON Semiconductor
Slovakia , Vrbovská 102, VNK“, 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 dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej
činnosti a činností súvisiacich s plánovanou stavbou, v súlade
s ustanoveniami v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, ktorá je prílohou tohto materiálu (č. budúceho oprávneného
15/00/121374994-ZoP/ZBZ-VB), na dobu neurčitú, pričom
toto vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo, odplatne za
jednorazovú odplatu určenú dohodou vo výške ............ EUR
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností ako
parcela registra „C“ parc.č. 4434/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2309 m2, kat.
územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700. Parcela sa nachádza v lokalite Vrbovská cesta v
Piešťanoch.
Dňa 16.3.2015 bola Mestskému úradu Piešťany doručená od spoločnosti ON Semiconductor
Slovakia, a.s., Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany žiadosť o zriadenie vecného bremena
v prospech žiadateľa Západoslovenskej distribučnej, a.s., za účelom vyhotovenia VN
zaslučkovania 22 kV vedenia pre novú trafostanicu z linky č. 481 na parc.č. 4434/2 vo
vlastníctve mesta Piešťany, podľa priloženej situácie ( Výkres č. 503) v rámci inžinierskej
stavby„Piešťany, Distribučná trafostanica ON Semiconductor Slovakia, Vrbovská 102,
VNK“.
Prevádzkovateľ distribučnej siete Západoslovenská distribučná, a.s. splnomocnila spol. ON
Semiconductor Slovakia, a.s. aby v mene prevádzkovateľa zabezpečila práva k pozemku, na
ktorých bude prevádzkovateľ realizovať uvedenú stavbu a to uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena v prospech prevádzkovateľa.
Vzhľadom k tomu, že mestské zastupiteľstvo v obdobných prípadoch schválilo vecné
bremená za odplatu, je obsahom návrhu na uznesenie návrh na zriadenie vecného bremena za
jednorazovú odplatu.
Pre účely porovnania výšky odplaty za zriadenie vecného bremena schválené v roku 2015,
uvádzane nižšie uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorými boli schválené nasledovné
vecné bremená:
Uznesenie MsZ č. 17/2015 - uloženie inžinierskej siete v prospech Západoslovenská
distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava za jednorazovú odplatu vo výške 10
EUR/bežný meter s tým, že platiteľom odplaty bude EQUIS INVEST, s.r.o..
Uznesenie MsZ č. 19/2015 – uloženie inžinierskej siete v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, odplatne za jednorazovú odplatu určenú
dohodou vo výške 10 EUR/bm koridoru sietí, s tým, že platiteľom odplaty za zriadenie
vecného bremena bol Ing. Peter Tepala ako investor.
Uznesenie MsZ č. 43/2015 – uloženie inžinierskej siete v prospech oprávneného z vecného
bremena, SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, odplatne za 10 EUR/
bežný meter, s tým, že platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena bola Ing. Zdenka
Clementisová ako investor.
Vyjadrenie referátu územnej správy:
Na základe Vášho interného listu zo dňa 27.3.2015 uvádza Referát územnej správy ku
žiadosti spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta
2617/102, 921 01 Piešťany o zriadenie vecného bremena na právo uloženia inžinierskej
siete – VN zaslučkovania 22 kV vedenia pre novú trafostanicu z linky č. 481 na parc.č.
4434/2, k.ú. Piešťany (v prospech oprávneného – spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, Bratislava) nasledovné v y j a d r e n i e:
Požadované zriadenie vecného bremena na pozemok reg. „C“ parc.č. 4434/2 (v prospech
oprávneného – spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava)
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vyplynulo z potreby pripojenia nového odberného miesta do distribučnej sústavy. Konkrétne
sa jedná o pripojenie novej distribučnej trafostanice na parcele č. 4435/147, určenej pre
odbery elektrickej energie spoločností, sídliacich v rámci areále bývalého podniku TESLA
(ON Semiconductor Slovakia, a.s., TESS servis, s.r.o.) a detašované pracovisko Fyzikálneho
ústavu SAV. Na parcele č. 4434/2, ktorá je vo vlastníctve Mesta Piešťany) bude zrealizované
VN zaslučkovanie 22 kV vedenia pre uvedenú novú trafostanicu.
S prihliadnutím na uvedené skutočnosti s požadovaným zriadením vecného bremena na
uvedenú parcelu č.4434/2 s ú h l a s í m e - s podmienkou, že navrhované zaslučkovanie si
nesmie vyžiadať výrub vzrastlých drevín v dotknutej lokalite. S prihliadnutím na uvedenú
podmienku preto považujeme za prioritné stanovisko Referátu životného prostredia MsÚ.
Vyjadrenie referátu životného prostredia:
K zriadeniu vecného bremena z pohľadu kompetencií RŽP nemáme námietky.
Vyjadrenie referátu majetku mesta:
Nemáme pripomienky k zriadeniu vecného bremena na parcele č. 4434/2, k.ú. Piešťany – na
zaslučkovanie 22 kV vedenia na parcele č. 4432/2 pre novú trafostanicu, v prospech
oprávneného – Západoslovenskú distribučnú, a.s..
Vyjadrenie referátu financií:
Z pohľadu finančného nemáme voči zriadeniu vecného bremena pripomienky, takýto postup
je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
z.n.p. Zároveň uvádzame, že žiadateľ má voči mestu Piešťany svoje daňové a poplatkové
záväzky vyrovnané.
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