Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 31.10.2016
Názov materiálu: NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ
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BODONA
Obsah materiálu: Dôvodová správa
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Geometrický plán č. 44566727-46/2016
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, sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ako
oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti
povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na
zaťažených nehnuteľnostiach, k.ú Piešťany, zapísaných v LV
č. 5700 ako parc.č. 1505/109 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 4270 m2, parc.č. 1515/2 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 34 m2, zriadenie a uloženie elektroenergetického
zariadenia – NN distribučného rozvodu, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie,
stavebné
úpravy
a jeho
odstránenie, v nevyhnutnom rozsahu za účelom jeho užívania,
prevádzkovania, údržbu, opravy, právo vstupu, prechodu
a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami,
strojmi
a mechanizmami
oprávneným
z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu zaťažených
parciel, za účelom výkonu povolených činností súvisiacich
s prevádzkou elektroenergetického zariadenia, v rozsahu
Geometrického plánu č. 44566727-46/2016 zo dňa 12.9.2016,
na dobu neurčitú, s tým, že v prípade odplatnosti za zriadenie
vecného bremena, bude platiteľom Pozemstav, a.s., IČO:
31 410 171, sídlo Staničná 41, Piešťany
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

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

odplatne za ........ 1 m2 vecného bremena vyznačeného
Geometrickým plánom č. 44566727-46/2016

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a MS MsÚ Piešťany
Predkladá: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 10.10.2016

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností pozemkov parc.č. 1505/109 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 4270 m2, parc.č. 1515/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2,
k.ú. Piešťany, zapísaných v LV č. 5700. Tieto pozemky sa nachádzajú v lokalite Bodona.
Dňa 23.9.2016 Mesto Piešťany prijalo od spol. Pozemstav a.s., Piešťany, IČO: 31 410 171
žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom uloženia
elektroenergetického zariadenia – NN distribučného rozvodu. Uvedený distribučný rozvod
ako objekt SO – 5.01 je súčasťou stavby „Inžinierske siete a obslužná komunikácia“ na
pozemkoch v lokalite Bodona, špecifikovaných v žiadosti žiadateľa. Stavba bola povolená
Stavebným povolením zo dňa 15.7.2016 právoplatným dňa 10.8.2016.
Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia sa vlastníkom a prevádzkovateľom a teda
oprávneným z vecného bremena stane Západoslovenská distribučná, a.s..
Žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena v mene Západoslovenskej distribučnej na
základe Plnomocenstva zo dňa 1.9.2016 a na základe Zmluvy o spolupráci č. 15/13200/083ZoS sa zaviazal zabezpečiť v prospech prevádzkovateľa práva zodpovedajúce vecným
bremenám.
Súčasne nižšie uvádzame, uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktorými
boli schválené vecné bremena v minulosti:
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/bm
Uznesenie MsZ č. 127/2016 – platiteľ MUDr. Mrázik, 10,0 EUR/m2
Uznesenie MsZ č. 175/2016 – platiteľ Aupark Piešťany, 10,0 EUR/m2
Uznesenie MsZ č. 178/2016 – platiteľ SET –UP, s.r.o., 10,0 EUR/m2
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia elektroenergetického
zariadenia – NN distribučného rozvodu na pozemky parc.č. 1505/109 a parc.č. 1515/2
v prospech budúceho vlastníka a prevádzkovateľa tohto zariadenia
- spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, je požadované v súvislosti s investičnou
akciou „Inžinierske siete a obslužná komunikácia“ (investori: Pozemstav a.s., Piešťany
a VOD – EKO a.s., Trenčín). Súčasťou tejto akcie je aj realizácia NN distribučného rozvodu
(v zmysle projektovej dokumentácie samostatný stavebný objekt SO – 5.01). Trasa NN
rozvodu zasahuje na pozemky vo vlastníctve mesta Piešťany (je trasovaná pozdĺž MK
Tematínska a križuje túto komunikáciu).
S prihliadnutím na uvedené skutočnosti nemáme k predloženej žiadosti pripomienky
a s požadovaným zriadením vecného bremena na uvedené parcely s ú h l a s í m e.
Životné prostredie:
So zriadením vecného bremena k uloženiu inžinierskych sietí – prípojky NN pre
Západoslovenskú distribučnú, a.s., na základe podania spoločnosti Pozemstav, a.s., Staničná

41, Piešťany z pohľadu kompetencií životného prostredia súhlasíme za podmienky, že pri
realizácii výkopových prác nebude porušený koreňový priestor jestvujúcich drevín v trase
prípojky NN kábla. Realizácia prípojky v koreňovom priestore jestvujúcich drevín bude
vykonaná podtláčaním tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín.
K samotnej realizácii výkopových práca žiadame prizvať pracovníka MsÚ, oddelenia
stavebných služieb a rozvoja mesta (Ing. Ondrišík, tel. 033/77 65 421).
Uvedená požiadavka bude zapracovaná do zmluvy k zriadeniu vecného bremena.
Pri realizácii výkopov na plochách zelene, v dotyku s plochami zelene alebo v blízkosti
jestvujúcich stromov žiadame:
- dodržiavať VZN mesta Piešťany č.2/2013, 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) predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov,
podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene
b) nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníckymi
úkonmi so súhlasom vlastníka alebo správcu plôch zelene,
c) po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu
koreňov (zakrytie, zaliatie),
d) na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byť vypracovaná
projektová dokumentácia oprávneným projektantom alebo organizáciou,
e) 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 preberajúcim protokolom,
f) investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po rozkopávke, po
dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene,
g) 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 3 cm,
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:
Zriadenie vecného bremena práva uloženia elektroenergetického zariadenia NN distribučný
rozvod na pozemkoch parc.č. 1505/109 a parc.č. 1515/2 povoľujeme vzhľadom na platné
stavebné povolenie. Vecné bremeno povoľujeme zriadiť na dobu neurčitú. Podmienkou je
pozemok po ukončení prác vrátiť do pôvodného stavu ako aj po každom zásahu do pozemku
súvisiacim s užívaním, prevádzkovaním, údržbe, opravách, úpravách, rekonštrukciách
a modernizáciách vedenia pozemok vrátiť do pôvodného stavu. Výška odplaty za zriadenie
vecného bremena bude stanovená v zmysle interných predpisov mesta Piešťany.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Voči žiadateľovi Pozemstav, a.s. neevidujeme záväzky po lehote splatnosti na dani
z nehnuteľnosti a poplatkoch za KO.

