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Názov materiálu: NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ
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Geometrický plán č. 177-91/2016
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ 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“ , 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 prechodu pešo a motorovým
vozidlom cez pozemok vo vlastníctve Mesta Piešťany,
v správe školy ZŠ Holubyho, IČO: 36080349, zapísanej v LV
č. 9654 ako parcela registra „C“, parc.č. 5307/1 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 17 582 m2, k.ú. Piešťany,
v rozsahu dielu 1 vo výmere 155 m2
vyznačenom
Geometrickým plánom č. 177-91/2016 na zriadenie vecného
bremena
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za ........ 155 m2 výmery vecných bremien
zameraných Geometrickým plánom č. 177-91/2016

-

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

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

Dátum vyhotovenia: 23.8.2016

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku 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. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v lokalite Holubyho ulica Piešťany pri ZŠ na
Holubyho ulici.
Dňa 27.6.2016 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť od Petry Mrázikovej, bytom Pod
Párovcami 5190/3C, Piešťany a MUDr. Martina Mrázika, Hlboká 4590/88, Piešťany,
v zastúpení Ing. Zuzany Záhorskej, o zriadenie vecného bremena za prechodu pešo
a motorovým vozidlom cez parc.č. 5307/1 v prospech vlastníkov parc.č. 5306/1, ktorými sú
t.č. žiadatelia.
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. Žiadatelia majú už vecné bremeno právo prechodu
pešo a motorovým vozidlom cez parc.č. 5304.
Vzhľadom k tomu, že parc.č. 5307/1 je v správe Základnej školy na Holubyho ul.,
Mestský úrad Piešťany požiadal správcu o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena, s čím
základná škola súhlasila.
Záverom uvádzame, že vecné bremená právo prechodu pešo a motorovým vozidlom
neboli doposiaľ schvaľované odplatne.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Zriadenie vecného bremena práva prechodu pešo a motorovým vozidlom na parc.č. 5307/1
(v rozsahu dielu č.1 v zmysle priloženého geometrického plánu) je požadované v súvislosti
so zámerom výstavby rodinného domu žiadateľov na parcelách č. 5306/1, 5305/1. Tieto
parcely boli pôvodne záhrady vo vnútroblokovom priestore medzi ulicami Sasinkova –
Hoštáky – Holubyho, 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 v danej lokalite), je však podmienený
zabezpečením napojenia rodinného domu na technické a dopravné vybavenie územia.
Vzhľadom na polohu stavebného pozemku vo vnútrobloku – bez možnosti priameho
dopravného napojenia na mestskú komunikáciu – s požadovaným zriadením vecného
bremena práva prechodu pešo a motorovým vozidlom na parc.č. 5307/1 (v rozsahu dielu č.1
v zmysle priloženého geometrického plánu) s ú h l a s í m e.
Životné prostredie:
K zriadeniu vecného bremena práva prech odu pešo a motorovým vozidlom
z pohľadu kompetencií životného prostredia nemáme námietky.
Vyjadrenie IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k zriadeniu vecného bremena práva
prechodu pešo a motorovým vozidlom v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 155 m2 parc.č. 5307/1
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 17 582 m2, vo vlastníctve Mesta Piešťany.
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Vyjadrenie ZŠ Holubyho ulica:
K zriadeniu vecného bremena práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez
vyznačenú časť parc.5307/1 pre MUDr. M. Mrázika a P. Mrázikovú, týmto dáva ZŠ
Holubyho15, Piešťany súhlas s tým, že toto právo bude len pre uvedenú časť a nie pre
príjazdovú cestu školy, ktorá sa nachádza za plotom a v areáli školy.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie, Vám oznamujem, že voči žiadateľom MUDr. Martin
Mrázik a Petra Mráziková evidujeme nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a poplatku za
komunálny odpad.

