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Situácia
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, predmetom ktorej bude zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného ako
vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na
budúcich zaťažených nehnuteľnostiach parc.č. 1926/9 parcela
registra „E“ zapísanej v LV č. 10931 zast. plochy a nádvoria
vo výmere 106 m2 a parc.č. 5685 parcela registra „C“ zapísanej
v LV č. 5700 zast. plochy a nádvoria vo výmere 181 m2,
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu
stavby „Piešťany, prípojka NN Pod Párovcami, parc.č. 5681,
NNK“, 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
prostriedkami
a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu
povolených činností, ako vecné právo
- odplatne vo výške .........
- bezodplatne....................
a v prípade odplatnosti s tým, že platiteľom odplaty za vecné
bremeno bude Ing. Zlata Pilátová, bytom Valová 18, Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností pozemkov parcely registra „E“ parc.č. 1926/9
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 106 m2 (v časti registra „C“ ako časť parc.č. 5680 )
a parcely „C“ a parc.č. 5685 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 181 m2 kat. územie
Piešťany. Na parc.č. 5685 sa nachádza peší chodník spájajúci ul. Pod Párovcami s ulicou
Stromovou.
Dňa 31.8.2015 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť Ing. Zlaty Pilátovej o zriadenie
vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí cez parc.č. 5685 a parc.č. 1926/9 na
parc.č. 5681, ktorej je vlastníčkou. Na tejto parcele plánuje žiadateľka realizovať drobnú
stavbu, s čím súvisí aj zriadenie vecného bremena.
Investorom inžinierskej stavby prípojky NN je Západoslovenská distribučná, a.s., na
základe Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej
sústavy uzavretej s Ing. Zlatou Pilátovou.
Vzhľadom k tomu, že zriadenie vecných bremien bolo v minulosti schvaľované mestským
zastupiteľstvom za odplatu a zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu
stavby prípojky NN k parc.č. 5681 je vyvolanou investíciou Západoslovenskej distribučnej,
a.s., požaduje Západoslovenská distribučná, a.s. aby platiteľom odplaty za zriadenie vecného
bremena bol vždy žiadateľ.
V minulosti bolo zriadenie vecného bremena schvaľované uzneseniami mestského
zastupiteľstva nasledovne:
Uzn. MsZ č. 17/2015 – platiteľ EQUIS INVEST, s.r.o. - 10 EUR/bm, Uzn. MsZ č. 19/2015 –
platiteľ Ing. Tepala – 10 EUR/bm koridoru sietí, Uzn. MsZ č. 43/2015 – platiteľ Ing.
Clementisová – 10 EUR/bm, Uzn. MsZ č. 102/2015 – platiteľ ON Semiconductor Slovakia,
a.s. – 10EUR/bm.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Na základe Vášho interného listu zo dňa 19.10.2015 uvádza Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta ku žiadosti Ing. Zlaty Pilátovej, bytom Valová 18, Piešťany o zriadenie
vecného bremena na právo uloženia prípojky NN na parc.č. 5680 a 5685, k.ú. Piešťany
nasledovné v y j a d r e n i e:
Zriadenie vecného bremena na pozemky reg. „C“ parc.č. 5680 a 5685, k.ú. Piešťany, je
požadované v súvislosti so zámerom vybudovania prípojky NN na parcelu č. 5681, ktorej je
žiadateľka vlastníčkou (na tejto parcele, slúžiacej ako záhrada, realizuje žiadateľka drobnú
stavbu na základe oznámenia k ohláseniu, vydaného Mestom Piešťany). Navrhovaná prípojka
svojou trasou zasahuje na parc.č. 5685 (peší chodník, spájajúci ul. Pod Párovcami so
Stromovou ulicou a areálom Hotelovej akadémie Ľ. Wintera) a na parc.č. 5680 (trávnatá
plocha, ktorá nie zaradená do zoznamu parciel, určujúcich v zmysle VZN č. 2/2015 verejné
priestranstvo na území mesta Piešťany). Trasovanie prípojky a osadenie novej rozvodnej
skrine na rozhraní parciel č. 5680 a 5685 neobmedzí využívanie týchto parciel pre pôvodný
účel.
Na základe uvedených skutočností s požadovaným zriadením prípojky NN a z neho
vyplývajúceho zriadenia vecného bremena na právo jej uloženia na parc. č. 5680 a 5685
s ú h l a s í m e.

Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - životné prostredie:
K zriadeniu vecného bremena z pohľadu kompetencií ŽP nemáme námietky.
Vyjadrenie IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k zriadeniu vecného bremena za
účelom uloženia inžinierskej siete – prípjky NN na parcele č. 5685 a parcele registra E – KN
č. 1926/9 vo vlastníctve mesta Piešťany za účelom napojenia na parcelu registra C-KN č.
5681, ktorej je žiadateľka vlastníčkou.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Ing. Zlata Pilátová má voči Mestu Piešťany svoje daňové a poplatkové povinnosti vyrovnané.

