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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 a Trnavskou vodárenskou spoločnosťou,
a.s., IČO : 36 252 484, Priemyselná 10, Piešťany ako budúcim
oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
vecného bremena in personam spočívajúceho v povinnosti budúceho
povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti parc.č. 2379
parcely registra „C“ zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4637 m2,
k.ú. Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, strpieť na budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti vybudovanie, umiestnenie a prevádzkovanie uzáverovej
šachty, vybudovanej v rámci inžinierskej stavby „Rekonštrukcia
výtlačného potrubia DH 500, ČS V. Orvište – VDJ Moravany“, podľa
situácie č. 05-11-35-2014, v práve prístupu k nej za účelom správy,
údržby, opravy, všetko v rozsahu znázornenom v geometrickom pláne
vyhotovenom po realizácii diela s tým, že toto vecné bremeno neobmedzí
užívanie dotknutého pozemku treťou osobou, pričom vecné bremeno sa
zriaďuje
-

bezodplatne

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za odplatu vo výške ......... EUR

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. území Piešťany zapísanej v LV č. 5700
ako parc.č. 2379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4637 m2, parcela registra „C“.
Mestský úrad Piešťany prijal dňa 23.4.2015 žiadosť Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve
umiestnenia inžinierskej siete na parc.č. 2379. Zriadenie vecného bremena požaduje žiadateľ
v súvislosti so zámerom realizovať investičnú akciu „Rekonštrukcia výtlačného potrubia
DH500, ČS V.Orvište – VDJ Moravany nad Váhom“ z dôvodu častých porúch na pôvodnom
vodovodnom potrubí a plynulého zabezpečovania dostatočného množstva pitnej vody
odberateľom, medzi iným aj mestom Piešťany.
Listom zo dňa 16.6.2015 na základe výzvy Mestského úradu Piešťany, aby špecifikoval, čo sa
bude nachádzať na parcele vo vlastníctve mesta Piešťany, žiadateľ doplnil svoju žiadosť
s uvedením, že na časti parc.č. 2379 sa bude nachádzať časť existujúcej uzáverovej šachty,
v ktorej sa rekonštrukcia potrubia DN 500 končí.
Žiadateľ navrhuje v návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zriadiť
vecné bremeno bezodplatne.
Vyjadrenie referátu územnej správy:
Na základe interného listu zo dňa 4.5.2015, doplneného dňa 22.6.2015, uvádza Referát
územnej správy ku žiadosti o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v prospech budúceho oprávneného (Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Priemyselná 10, 921 75 Piešťany), spočívajúceho v uložení uzáverovej šachty
potrubia DN 500 na pozemok parc.č. 2379, k.ú. Piešťany (vo vlastníctve Mesta Piešťany)
nasledovné v y j a d r e n i e:
Zriadenie požadovaného vecného bremena vyplynulo z investičnej akcie žiadateľa
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Piešťany „Rekonštrukcia výtlačného potrubia
DH500, ČS V.Orvište – VDJ Moravany nad Váhom“. Na predmetnej parcele č. 2379 sa
nachádza uzáverová šachta, v ktorej sa končí rekonštrukcia potrubia DN 500, pričom
predmetom rekonštrukcie je okrem ukončenia potrubia aj nový vstupný komín so vstupným
rebríkom a nové armatúry v šachte. Parcela č. 2379 je využívaná ako komunikácia (MK
Orviská cesta), pričom po navrhovanej rekonštrukcii nedôjde k obmedzeniu cestnej dopravy
na tejto komunikácii.
Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu existujúcej uzáverovej šachty, z územnoplánovacieho
hľadiska s požadovaným zriadením vecného bremena na pozemok parc.č. 2379, k.ú. Piešťany
s ú h l a s í m e.
Vyjadrenie referátu životného prostredia:
K zriadeniu vecného bremena z pohľadu kompetencií RŽP nemáme námietky.
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Vyjadrenie referátu majetku mesta:
Nemáme pripomienky k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
parcele reg. C-KN č. 2379, k.ú. Piešťany v prospech budúceho oprávneného – spoločnosti
TAVOS, a.s..
Vyjadrenie referátu financií:
Z pohľadu referátu financií nemáme voči takémuto postupu žiadne pripomienky, zriadenie
vecného bremena je v súlade so zákonom č. 5873/2004 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.

-2-

