Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 08.12.2015

Názov materiálu: NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO
BREMENA PRE ZÁPADOSLOVENSKÚ DISTRIBUČNÚ, a.s. ,
LOKALITA BODONA, PIEŠŤANY
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 19.11.2015
Geometrický plán č. 40-82/2015
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného
z vecného bremena Západoslovenskej distribučnej, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Mestom Piešťany ako
povinným z vecného bremena a platiteľom odplaty za
zriadenie vecného bremena EQUIS INVEST, s.r.o., IČO:
44 397 381, so sídlom ul. 29. Augusta 28/D, Bratislava 811 09,
spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena
v rozsahu Geometrického plánu č. 40-82/2015 na vyznačenie
vecného bremena zo dňa 11.11.2015 strpieť na časti zaťaženej
nehnuteľnosti parc.č. 1505/5 parcela registra „C“ vo výmere
3492 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v LV č. 5700
k.ú. Piešťany zriadenie a uloženie elektroenergetických
zariadení v rozsahu stavby „Bytové domy-Bodona, sekcie
G,H,I-NNK“ , užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby
a jej odstránenie a v rozsahu celej zaťaženej nehnuteľnosti
strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopr. prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti, pričom toto
vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, za jednorázovú
odplatu 10 EUR/bm
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a MS MsÚ Piešťany
Predkladá: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 24.11.2015

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parc.č. 1505/5 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 3482 m2 kat. územie Piešťany zapísanej v LV č. 5700. Parcela sa
nachádza v lokalite Bodona.
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 17/2015 písm. C/ zo dňa
12.2.2015 v nasledovnom znení
C/
Schvaľuje
riešenie prípojky NN zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia
inžinierskych sietí (NN prípojky) na pozemok registra C parc. č. 1505/5 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3492 m2 zapísaný na LV č. 5700 k. ú. Piešťany vo výlučnom
vlastníctve Mesta Piešťany, a to uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena medzi Mestom Piešťany - budúci povinný z vecného bremena a budúcim
oprávneným z vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518 a následne zmluvou o zriadení vecného bremena v rozsahu,
ktorý bude vyznačený príslušným geometrickým plánom predloženým žiadateľom EQUIS INVEST, s.r.o., IČO: 44 397 381, so sídlom ul. 29. augusta č. 28/D, 811 09
Bratislava bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, ako vecné právo odplatne, za
jednorázovú odplatu vo výške 10 eur/bm s tým, že platiteľom odplaty bude EQUIS
INVEST, s.r.o., IČO: 44 397 381, so sídlom ul. 29. augusta č. 28/D, 811 09 Bratislava.
mestské zastupiteľstvo schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena. Podľa tejto zmluvy sa Mesto Piešťany zaviazalo v lehote do 90 pracovných dní od
písomnej výzvy budúceho oprávneného doručenej budúcemu oprávnenému uzavrieť
s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien v znení tak, ako je v návrhu na
uznesenie. Lehota na vyzvanie oprávneného je 6 mesiacov po dni nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie stavby Bytové domyBodona, sekcie G,H,I-NNK. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
6.10.2015.
Dňa 19.11.2015 Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spol. EQUIS INVEST, s.r.o.
požiadala o zriadenie vecného bremena.
V prípade, ak by Mesto Piešťany nesplnilo záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
bremena v súlade s už uzavretou zmluvou o zriadení vecného bremena, môže budúci
oprávnený požadovať, aby obsah zmluvy o zriadení vecných bremien určil súd alebo môže
požadovať náhradu škody mu spôsobenej porušením záväzku budúceho povinného uzavrieť
zmluvu o zriadení vecných bremien.

