Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 20.3.2017
Názov materiálu: NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ
VECNÉHO BREMENA PRE PETRA JURICU, LOKALITA
KOCURICE, PIEŠŤANY
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 24.6.2015
Žiadosť zo dňa 29.12.2016
Geometrický plán č. 40-46/2015
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, v prospech vlastníka parc.č. 250 zast.
plochy a nádvoria vo výmere 782 m2 parcela registra „C“ , k.ú.
Kocurice, zapísanej v LV č. 565, t.č. vo vlastníctve Petra
Juricu, trvale bytom Ul. Družby č. 4184/28, Piešťany, ako
oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v práve
zriadenia a uloženia kanalizačnej prípojky a kanalizačnej
šachty, cez pozemok parc.č. 252/1 zastavané plochy a nádvoria
v celkovej výmere 3992 m2 vo vlastníctve Mesta Piešťany,
zapísanej v LV č. 600, kat. územie Kocurice, v rozsahu
vyznačenom
Geometrickým plánom č. 40-46/2015 na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inž.
sietí a šachty, ako vecné bremeno in rem
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za ........ 10,- EUR/m2 výmery vecného bremena
zameraného Geometrickým plánom č. 40-46/2015

-

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

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, oddelenie práv. a klientských služieb MsÚ Piešťany
Predkladá: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany

Dátum vyhotovenia: 27.2.2017

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti parcely registra „C“, parc.č. 252/1 zastavané
plochy a nádvoria v celkovej výmere 3992 m2, k.ú. Kocurice. Parcela sa nachádza
v Kocuriciach.
Dňa 24.6. 2015 Mestský úrad Piešťany prijal žiadosť od Petra Juricu, bytom ul. Družby
4184/28, Piešťany, o uloženie inžinierskej siete kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty
v rozsahu priloženého Geometrického plánu č. 40-46/2015.
Táto žiadosť bola predložená dňa 1.7.2015 aj na vyjadrenie bývalého referátu majetku
mesta, ktorý interným listom zo dňa 17.7.2015 súhlasil so zriadením vecného bremena za
podmienky umiestnenia kanalizačnej šachty na pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Uvedené
stanovisko sme písomne oznámili žiadateľovi listom zo dňa 17.7.2015.
Dňa 29.12.2016 sme opäť dostali žiadosť od pána Petra Juricu o zriadenie vecného
bremena za účelom uloženia revíznej kanalizačnej šachty a kanalizačnej prípojky. Na základe
telefonického dohovoru so žiadateľom, nám bolo oznámené, že o zriadenie vecného bremena
žiada opäť v zmysle pôvodného geometrického plánu. V liste uviedol dôvody, prečo žiada
o zriadenie vecného bremena v zmysle priloženého geometrického plánu. Z uvedeného
dôvodu sme opäť požiadali oddelenie IT a majetkových služieb o vyjadrenie. Na základe
odborného posúdenia využiteľnosti dotknutého územia pre Mesto Piešťany v budúcnosti,
oddelenie IT a majetku mesta nemá námietky voči zriadeniu vecného bremena.
Zriadenie vecného bremena bolo doteraz schvaľované odplatne za cenu 10,- EUR/m2
výmery vecného bremena.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Požadované zriadenie vecného bremena na pozemok reg. „C“ parc.č. 252/1, k.ú. Kocurice,
vyplynulo zo zámeru realizácie kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty k rodinnému
domu žiadateľa, ktorý je situovaný na parcele 250.
Parcela 252/1 je situovaná v centrálnej polohe miestnej časti Kocurice a po asanácii objektu
požiarnej zbrojnice tvorí verejné priestranstvo. Navrhovaná trasa kanalizačnej prípojky
križuje toto priestranstvo v úseku od MK Dudvážska po severný obvodový múrrodinného
domu, pri ktorom je navrhnuté umiestnenie kanalizačnej šachty. Vzhľadom na skutočnosť, že
v záujmovom priestore – v úseku od navrhovanej prípojky po MK Družby sa už nachádzajú
viacereé zariadenia (dopravná značka, stĺpy elektrického vedenia a verejného osvetlenia),
nemáme z územnoplánovacieho hľadiska voči požadovanému zriadeniu vecného bremena
námietky.
V súvislosti s budúcim využitím parcely č. 252/1 – jej širšej časti v dotyku s MK Dudvážska –
za prvoradé považujeme stanovisko referátu majetku mesta MsÚ.
Vyjadrenie IT a majetkových služieb:
Voči zriadeniu vecného bremena na uloženie revíznej šachty a kanalizačnej prípojky podľa
predloženého geometrického plánu nemáme námietky.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Žiadateľ nemá nedoplatky na dani z nehnuteľnosti ani komunálneho odpadu.

