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Situácia
Geometrické plány č. 177-80/2016 a č. 177-81/2016
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena,
medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným
z vecného bremena a Západoslovenskou distribučnou, a.s.,
IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ako
oprávnenou z vecného bremena, predmetom ktorej bude
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti
povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na
nehnuteľnostiach v k.ú Piešťany, parc.č. 5304 parcela registra
„C“ zapísanej v LV č. 5700 ako záhrady vo výmere 1030 m2
a parc.č. 5307/1 parcela registra „C“ zast. plochy a nádvoria vo
výmere 17 582 m2 zapísanej v LV č. 9654, v správe Základnej
školy
Holubyho,
Piešťany,
zriadenie
a uloženie
elektroenergetických zariadení, 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, v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom pláne č. 177-80/2016 s tým, že
v prípade odplatnosti, je povinná uhradiť odplatu za zriadenie
vecného bremena Petra Mráziková, trvale bytom Pod
Párovcami 5190/3C, Piešťany
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za ........ 1 m2 výmery vecných bremien
zameraných Geometrickým plánom č. 177-80/2016

-

bezodplatne ....................

B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným
z vecného bremena, v prospech vlastníka parc.č. 5306/1 zast.
plochy a nádvoria vo výmere 799 m2 parcela registra „C“
a parc.č. 5305/1 záhrady vo výmere 125 m2, parcela registra
„C“ , t.č. vo vlastníctve MUDr. Martina Mrázika, trvale bytom
Hlboká 4590/88, Piešťany a Petry Mrázikovej, trvale bytom
Pod Párovcami 5190/3C, Piešťany, ako oprávnených
z vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia
inžinierskych sietí, prípojky plynu, kanalizácie, vody, na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Piešťany, parcely registra
„C“, parc.č. 5304 záhrady vo výmere 1030 m2 zapísanej v LV
č. 5700 a parc.č. 5307/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere
17 582 m2 zapísanej v LV č. 9654, v správe Základnej školy
Holubyho, Piešťany, k.ú. Piešťany, v rozsahu vyznačenom
Geometrickým plánom č. 177-81/2016 na zriadenie vecného
bremena
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za ........ 1 m2 výmery vecných bremien
zameraných geometrickým plánom

-

bezodplatne....................

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

Dátum vyhotovenia: 1.6.2016

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností pozemkov parc.č. 5304, záhrady vo výmere
1030 m2 zapísanej v LV č. 5700 a parc.č. 5307/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 17 582
m2 zapísanej v LV č. 9654, v správe Základnej školy Holubyho, Piešťany, k.ú. Piešťany.
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v lokalite Holubyho ulica Piešťany. Parc.č. 5307/1 sa
nachádza v areáli základnej školy.
Dňa 19.5.2016 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť od Petry Mrázikovej, bytom Pod
Párovcami 5190/3C, Piešťany, v zastúpení Ing. Zuzany Záhorskej, o zriadenie vecného
bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí podľa priložených Geometrických plánov č.
177-81/2016 a č. 177-80/2016.
Žiadosť o zriadenie vecných bremien vyplýva zo zámeru výstavby rodinného domu
žiadateľky s manželom na pozemkoch parc.č. 5306/1 a parc.č. 5305/1, ktoré sa nachádzajú
z ulice Holubyho za základnou školou.
V uznesení pod písm. A/ je navrhnuté zriadenie vecného bremena v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktorá na pozemkoch parc.č. 5304 a parc.č. 5307/1
z dôvodu budúcej výstavby rod. domu manželmi Mrázikovými, v prípade schválenia
zriadenie vecného bremena, bude realizovať rozšírenie distribučnej siete, v rámci ktorej je
navrhované aj vybudovanie dvoch distribučných skríň s možnosťou napojenia ďalších
objektov v tejto lokalite, teda aj žiadateľky. Rozšírenie distribučnej siete bude napojené na
jestvujúcu distribučnú skriňu nachádzajúcu sa na objekte školy na parc.č. 5296. Vlastníkom
tohto elektroenergetického zariadenia bude Západoslovenská distribučná, a.s..
Žiadosť o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.
podala pani Petra Mráziková na základe Zmluvy o pripojení odberného elektrického
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. V tejto zmluve sa žiadateľka zaviazala
majetkovo vysporiadať umiestnenie energetického zariadenia Prevádzkovateľa. V prípade, že
vecné bremeno bude zriadené odplatne, odplatu za zriadenie vecného bremena v zmysle
Zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej medzi Západoslovenskou distribučnou, a.s.
ako oprávnenou z vecného bremena, Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena
a Petrou Mrázikovou ako platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena, bude povinná
uhradiť žiadateľka.
Návrh na uznesenie pod písm. B/ rieši zriadenie vecného bremena v prospech vlastníkov
parc.č. 5306/1 a parc.č. 5305/1, na ktorých vlastníci týchto pozemkov (MUDr. Mrázik
s manželkou) chcú postaviť rodinný dom, ktoré bude spočívať v uložení prípojok vody,
kanalizácie a plynu do pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany. Prípojky budú napojené na
jestvujúce siete na Holubyho ulici.
Vzhľadom k tomu, že parc.č. 5307/1 je v správy Základnej školy na Holubyho ul.,
Mestský úrad Piešťany požiadal správcu listom zo dňa 26.5.2016 o vyjadrenie k zriadeniu
vecných bremien, s čím základná škola súhlasila.
Záverom uvádzame orientačne výšky odplaty za vecné bremená, ktoré boli v minulosti
schvaľované mestským zastupiteľstvom:
Uznesenie MsZ č. 17/2015 – platiteľ EQUIS INVEST, s.r.o. - 10 EUR/bm
Uznesenie MsZ č. 19/2015 – platiteľ Ing. Tepala – 10 EUR/bm koridoru sietí
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Uznesenie MsZ č. 43/2015 – platiteľ Ing. Clementisová – 10 EUR/bm
Uznesenie MsZ č. 102/2015 – platiteľ ON Semiconductor Slovakia, a.s. – 10EUR/bm
Uznesenie MsZ č. 53/2016 – platiteľ Ing. Zlata Pilátová 10,0 EUR/m2
Uznesenie MsZ č.54/2016 – platiteľ Slovnaft, a.s., 10,0 EUR/m2
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Na základe Vášho interného listu zo dňa 26.5.2016 uvádza Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta - úsek stavebných služieb k žiadosti o zriadenie vecného bremena na
uloženie inžinierskych sietí v k.ú. Piešťany nasledovné v y j a d r e n i e:
Petra Mráziková, Pod Párovcami 5190/3C, Piešťany:
1. Zriadenie vecného bremena, spočívajúce v rozšírení distribučnej sústavy v prospech
spol. Západoslovenská distribučná, a.s. – na parc.č. 5304 a parc.č. 5307/1 (v správe
ZŠ Holubyho), k.ú. Piešťany
2. Zriadenie vecného bremena, spočívajúce v uložení inžinierskych sietí – prípojky vody,
prípojky kanalizácie a prípojky plynu na parc.č. 5304 a 5307/1, k.ú. Piešťany
Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí – prípojok vody, kanalizácie
a plynu na parc.č. 5304 a elektrickej prípojky na parc.č. 5304 a 5307/1 je požadované
v súvislosti so zámerom výstavby rodinného domu žiadateľky na parcelách č. 5306/1,
5305/1. Tieto parcely, situované vo vnútroblokovom priestore medzi ulicami Sasinkova –
Hoštáky – Holubyho, tvorili pôvodne záhrady, funkčne prislúchajúce k rodinným domom
na uliciach Sasinkova – Hoštáky, neskôr boli súčasťou areálu Základnej školy na
Holubyho ulici. Zámer výstavby rodinného domu je z územnoplánovacieho hľadiska
akceptovateľný (RD bude súčasťou novej zástavby rodinných domov tejto lokalite), je
však podmienený zabezpečením napojenia na technické vybavenie územia (na inžinierske
siete). Vzhľadom na polohu stavebného pozemku vo vnútrobloku a situovanie bodov
napojenia v MK Holubyho sú navrhované prípojky trasované v mestských parcelách č.
5304 a 5307/1 (parcela v správe ZŠ Holubyho). Pripojenie na elektrickú energiu (bod
pripojenia na jednom z pavilónov základnej školy) bolo určené správcom
(Západoslovenskou distribučnou, a.s.). Napojenie navrhovaného objektu RD na inžinierske
siete s preukázaním zriadenia vecného bremena na ich uloženie do predmetných parciel je
jednou zo základných podmienok pre vydanie príslušných povolení tunajšieho stavebného
úradu.
Na základe uvedených skutočností s požadovanými zriadeniami vecného bremena na
uloženie prípojok IS (vody, kanalizácie, plynu a elektriny) s ú h l a s í m e; v prípade
elektrickej prípojky NN, ktorá trasa vedie cez areál základnej školy (v blízkosti pavilónu
s jedálňou, kuchyňou, školskými klubmi a priestormi pre vyučujúcich), považujeme
v súvislosti s navrhovanou trasou za prioritné stanovisko úseku ŽP (z dôvodu zásahu do
plôch verejnej zelene, ktoré sú súčasťou areálu školy).
Životné prostredie:
V zmysle Vášho IL zo dňa 26.05.2016 Vám uvádzame nasledovné stanovisko k uvedenej
žiadosti :
K zriadeniu vecného bremena k uloženiu inžinierskych sietí pre Západoslovenskú distribučnú
a.s., a MUDr. Martina Mrázika a manželku Petru z pohľadu kompetencií životného prostredia
nemáme námietky za dodržania nasledovných podmienok:
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Pri realizácii výkopov na plochách zelene, v dotyku s plochami zelene alebo v blízkosti
jestvujúcich stromov žiadame :
 dodržiavať VZN mesta Piešťanyč.2/2013 o zeleni, a najmä:
Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách verejnej
zelene sú obstarávatelia (investori), stavebníci a fyzické alebo právnické osoby
vykonávajúce tieto činnosti povinní :
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)



predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov,
podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,
nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníckymi
úkonmi so súhlasom vlastníka alebo správcu plôch zelene,
po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov
(zakrytie, zaliatie),
na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byt vypracovaná projektová
dokumentácia oprávneným projektantom alebo organizáciou,

po ukončení stavebnej alebo inej činnosti zabezpečiť odstránenie všetkého stavebného
odpadu a zabezpečiť dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy v minimálnej
vrstve 20 cm na vopred skyprený terén. Sú povinní dodržiavať daný technologický
postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať plochu správcovi verejnej
zelene preberacím protokolom,
investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po rozkopávke, po
dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene,
pri hĺbení výkopov nezasahovať do ochranného koreňového priestoru dreviny. Ak to
vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne
a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť
korene hrubšie ako 3cm,
Pri výstavbe žiadame dodržiavať STN 83 7010 o ošetrovaní a údržbe stromovej
vegetácie, ako aj dodržať ochranné pásmo od drevín v zmysle zákona o energetike.

Vyjadrenie IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k zriadeniu vyššie uvedených
vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. a v prospech MUDr. Martina
Mrázika a Petry Mrázikovej ako oprávnených z vecného bremena.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Záp. distribučná a.s. – nemá nedoplatky.
MUDr. Martin Mrázik – nedoplatok na dani za psa r. 2013 vo výške 15 EUR a časť na dani
z nehnuteľnosti r. 2015 vo výške 156,48 EUR.
Poznámka spracovateľa: Žiadateľ bol dňa 2.6.2016 telefonicky oboznámený s nedoplatkom
na daniach, Žiadateľ uviedol, že tieto nedoplatky obratom uhradí nasledujúci deň.
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