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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
oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na
tejto nehnuteľnosti parc.č. 10227/1 zast. plochy a nádvoria vo
výmere 18 568 m2 k.ú. Piešťany, zriadenie a uloženie
predĺženia jestvujúcej sekundárnej káblovej siete NN,
v rozsahu Geometrického plánu č. 134/2016 úradne overeného
dňa 18.5.2016, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, s tým, že
v prípade schválenia odplatnosti za zriadenie vecného
bremena, bude platiteľom spol. SET-UP s.r.o., IČO 36 262
382, so sídlom Ul. Rastislavova 1, Piešťany
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za ....... m2 vecného bremena vyznačeného
Geometrickým plánom č. 134/2016, v celkovej výmere 297
m2

-

bezodplatne ....................
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parc.č.10227/1 v celkovej výmere
18 568 m2 k.ú. Piešťany, lokalita Lodenica. Na uvedenej parcele sa nachádza inžinierska
stavba - miestna komunikácia, chodníky a parkoviská v obytno - rekreačnej zóne Lodenica.
Uvedenú nehnuteľnosť nadobudlo Mesto Piešťany spolu so stavbou SO 01 Komunikácie
a parkoviská na pozemku parc.č. 10227/1, za kúpnu cenu 1,0 Euro od spol. DUANT
INVEST, s.r.o., IČO: 36 281 352, sídlo Rastislavova 1, Piešťany.
Dňa 17.3.2016 bola Mestskému úradu Piešťany doručená žiadosť spol. SET-UP s.r.o.
o zriadenie a uloženie zariadení NN rozvodu, užívania, prevádzkovania, údržby na parc.č.
10227/1 v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. ako oprávneného z vecného bremena.
Uvedená žiadosť vyplynula zo Zmluvy o kúpe prenajatej zmluvy uzatvorenej medzi spol.
SET-UP s.r.o. ako prenajímateľom a Záp. distribučnou ako nájomcom, v ktorej sa
prenajímateľ zaviazal ku dňu vzniku kúpnej zmluvy zabezpečiť v prospech nájomcu zriadenie
práva zodpovedajúcemu vecným bremenám na cudzích pozemkoch a uhradiť vlastníkovi
zaťaženej nehnuteľnosti ním požadovanú jednorazovú odplatu za takto zriadené vecné
bremená.
V doplnení žiadosti o zriadenie vecného bremena doručenom dňa 20.6.2016 z dôvodov
uvedených v tejto žiadosti požiadala spoločnosť SET-UP s.r.o. o odpustenie odplaty za
zriadenie vecného bremena.
V minulosti bolo zriadenie vecného bremena schvaľované uzneseniami mestského
zastupiteľstva nasledovne:
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
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
Uznesenie MsZ č. 123/2016 – platiteľ MG solutions, s.r.o., 10,0 EUR za bm
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Na základe Vášho interného listu zo dňa 23.6.2016 uvádza Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta – úsek stavebných služieb k žiadosti o zriadenie vecného bremena na
pozemok v k.ú. Piešťany z územnoplánovacieho hľadiska nasledovné v y j a d r e n i e:
SET-UP s.r.o. , so sídlom Rastislavova 1, 921 01 Piešťany - zriadenie vecného bremena,
spočívajúceho v práve uloženia elektrického vedenia na pozemok parc.č. 10227/1 (vo
vlastníctve Mesta Piešťany) v prospech oprávneného - Západoslovenskej distribučnej, a.s.
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava nasledovné v y j a d r e n i e:
Zriadenie vecného bremena na pozemok reg. „C“ parc.č. 10227/1 je požadované
v súvislosti s inžinierskou sieťou – „predĺžením sekundárnej káblovej siete NN“,
zrealizovaným v roku 2015 v rámci obytného súboru „Lodenica“ v súvislosti s výstavbou
rodinných domov na Golfovej ulici. Oprávneným z vecného bremena bude (z dôvodu
užívania, prevádzkovania, údržby a opravy energetického zariadenia) Západoslovenská
distribučná, a.s..

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti nemáme k predloženej žiadosti pripomienky
a s požadovaným zriadením vecného bremena na uvedenú parcelu s ú h l a s í m e.
Úsek životné prostredie:
K zriadeniu vecného bremena k uloženiu elektrického vedenia z pohľadu kompetencií
životného prostredia nemáme námietky.
Vyjadrenie IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k zriadeniu vecného bremena,
v uložení elektroenergetického zariadenia v pozemku Mesta Piešťany parc.č. 10227/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 568 m2, zapísanej na LV č. 5700.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Voči žiadateľovi neevidujeme nedoplatky na dani z nehnuteľností a komunálny odpad.
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