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Žiadosť zo dňa 7.12.2016
Situácia – prípojka NN
Identifikácia plynárenských zariadení
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena medzi budúcim oprávneným z vecného
bremena Mgr. Petrom Ďuríškom, trvale bytom Valová
4259/22, Piešťany a Mestom Piešťany ako budúcim povinným
z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného
z vecného bremena ako vlastníka budúcej zaťaženej
nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 5700, kat. územie Piešťany,
ako parcela registra „C“, označené ako parc.č. 287/1 strpieť
zriadenie a uloženie elektrickej prípojky NN, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné
stavebné úpravy prípojky a jej odstránenie a v nevyhnutnom
rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti vstupovať na zaťaženú
nehnuteľnosť, za účelom spojeným s užívaním prípojky,
pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a v
rozsahu podľa Situácie zo dňa 04/2016 - časť elektroinštalácia,
ktorý bude upresnený geometrickým plánom po zameraní
skutočného uloženia prípojky, vypracovaného na náklady
budúceho oprávneného, pre účely uzavretia zmluvy o zriadení
vecného bremena, s podmienkou, uloženia elektrickej prípojky
až po vytýčení plynovodu vykonaného SPP – distribúcia, a.s.,
pričom vecné bremeno sa zriaďuje in personam
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za ........ 1m2 vecného bremena vyznačeného
geometrickým plánom
bezodplatne

-
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom pozemku parc.č. 287/1 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 31 346 m2, zapísanej v LV č. 5700. Uvedená parcela sa nachádza na sídl. Valová
v Piešťanoch. Ide o pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti.
Dňa 7.12.2016 Mestský úrad Piešťany prijal žiadosť Mgr. Petra Ďuríška, trvale bytom
Valova 4259/22, Piešťany o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na uloženie elektrickej prípojky do pozemku Mesta Piešťany na parc.č. 287/1 k.ú. Piešťany.
Žiadateľ je vlastníkom pozemku parc.č. 287/9 na ktorom sa v minulosti nachádzala
regulačná stanica a parc.č. 287/10, na ktorom sa nachádza oplotenie bývalej regulačnej
stanice.
Zámerom žiadateľa je prebudovať objekt, v ktorom sa nachádzala regulačná stanica plynu
na garáž. Jedným z podkladov pre vydanie povolenia stavebného úradu na zmenu na garáž, je
doklad o majetkovoprávnom usporiadaní pozemku pre účely uloženia elektrickej prípojky
NN.
O uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena požiadal žiadateľ
z dôvodov uvedených v žiadosti.
Záverom uvádzame prehľad cien vecných bremien schválených v minulom období:
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 činností a rozvoja mesta:
Zriadenie vecného bremena je požadované v súvislosti s realizáciou prípojky NN k objektu
na parc.č. 287/9, 287/10, k.ú. Piešťany (objekt bývalej plynovej regulačnej stanice). Objekt je
vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má zámer rekonštruovať ho na garáž. Navrhovaná prípojka NN
je trasovaná cez verejné trávnaté plochy, ktoré dotvárajú zástavbu bytových domov na
Valovej ulici, pričom križuje aj chodník a spevnenú plochu, ktorá obkolesuje daný objekt.
Navrhovaná rekonštrukcia objektu býv. regulačnej stanice plynu na garáž je
z územnoplánovacieho hľadiska možná a akceptovateľná (garáže patria podľa ÚPN mesta
Piešťany) medzi vhodnú funkčnú náplň v záujmovom území.
Doklad o zriadení vecného bremena bude jedným z podkladov pre vydanie povolenia
stavebného úradu na zmenu predmetnej stavby na garáž.
S požadovaným zriadením prípojky NN a z neho vyplývajúcim zriadením vecného
bremena na právo jej uloženia na parc.č. 287/1 súhlasíme s podmienkou, že navrhovaná trasa
prípojky si nesmie vyžiadať výrub vzrastlých drevín na plochách verejnej zelene, ktoré
dotvárajú bytové domy v danej lokalite. S prihliadnutím na uvedenú podmienku pri určení
trasy prípojky, ktorá bude vyznačená v geometrickom pláne, považujeme za prioritné
stanovisko Odd. stavebných služieb - úseku životného prostredia MsÚ.
Ku dnešnému dňu je príjazd k objektu budúcej garáže obmedzený osadenými dopravnými
zákazovými značkami jednak zo strany od Valovej ulice i zo strany od objektu a parkoviska
firmy Respect Slovakia s.r.o. – táto problematika bude riešená v súčinnosti s úsekom dopravy
MsÚ v rámci povoľovacieho konania stavebného úradu. V súvislosti so zámerom rozšírenia

kapacity parkovacích stojísk v danej lokalite bude jednou z podmienok stavebného povolenia
aj zadefinovanie hĺbky uloženia predmetnej prípojky tak, aby jej uloženie v budúcnosti
neobmedzilo prípadnú realizáciu nových parkovacích miest v záujmovom území.
Úsek životného prostredia:
K zriadeniu vecného bremena k uloženiu inžinierskych sietí – prípojky NN pre Mgr.
Petra Ďuríšeka, bytom Valová 4259/22, Piešťany z pohľadu kompetencií životného prostredia
súhlasíme za podmienky, že trasa prípojky NN v koreňovom priestore (vo vzdialenosti 3 m od
päty kmeňa) jestvujúcich vzrastlých drevín – briez bude uložená bezvýkopovou technológiou
pretláčania pomocou zemnej rakety.
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)
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 byt 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 čistej zeminy v minimálnej
vrstve 20 cm na vopred skyprený terén. Rozkopávku vo verejnej zeleni je potrebné
zhutňovať po vrstvách, vyhrabať všetok stavebný odpad, vyrovnať plochu, vysiať
trávové osivo a zavalcovať,
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 3,0 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 oddelenia finančných služieb:
Neevidujeme nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a komunálny odpad.
Vyjadrenie oddelenia IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena uloženia prípojky NN v pozemku parc.č. 287/1 vo vlastníctve
Mesta Piešťany, v prospech žiadateľa Mgr. Petra Ďuríška.

