Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 20.3.2016
Názov materiálu: NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ
VECNÉHO BREMENA PRE ROBERTA MIKULÁŠEKA
A ZDENKU MIKULÁŠEKOVÚ, LOKALITA E. SUCHOŇA,
PIEŠŤANY
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 22.2.2017
Geometrický plán č. 40-5/2017
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. 7731 zast.
plochy a nádvoria vo výmere 249 m2 parcela registra „C“ ,
zapísanej v LV č. 4758, t.č. v spoluvlastníctve Roberta
Mikulášeka v podiele ½ - ica a Roberta Mikulášeka a Zdenky
Mikulášekovej v podiele ½-ica, obaja trvale bytom
E.F.Scherera 4801/18, Piešťany, ako oprávnených z vecného
bremena, spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia
elektroenergetického zariadenia (prípojky NN) na pozemku
parc.č. 7741 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 611 m2 vo
vlastníctve Mesta Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, kat.
územie Piešťany, v rozsahu vyznačenom
Geometrickým
plánom č. 410-5/2017 na vyznačenie vecného bremena, ako
vecné bremeno in rem
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

odplatne za ........ 10 EUR/m2 výmery vecného bremena
zameraného Geometrickým plánom č. 40-5/2017

-

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. 7741 zastavané
plochy a nádvoria v celkovej výmere 611 m2. Parcela sa nachádza na ul. E.Suchoňa
v Piešťanoch.
Dňa 22.2.2017 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť od Roberta Mikulášeka, bytom
E.F.Scherera 18, Piešťany o zriadenie vecného bremena uloženia elektroenergetického
zariadenia prípojky NN cez pozemok vyššie uvedený. Prípojka NN je navrhovaná pre
zriadenie prípojky k obytnému domu na parc.č. 7731, ktorého je žiadateľ spoluvlastníkom aj
spolu s manželkou. Po dohode so žiadateľom sa vecné bremeno navrhuje zriadiť ako vecné
beremeno in rem t.j. pre každého vlastníka pozemku parc.č. 7731.
Na základe dôvodov obsiahnutých vo vyjadrení oddelenia IT a majetku mesta je vecné
bremeno navrhované len v rozsahu zriadenia a uloženia elektroenergetického zariadenia.
Zriadenie vecného bremena bolo doteraz schvaľované odplatne za cenu 10,- EUR/m2
výmery vecného bremena.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Zriadenie vecného bremena je požadované v súvislosti s realizáciou prípojky NN k objektu
na parc.č. 7731, ktorého je žiadateľ vlastníkom. Navrhovaná prípojka NN je trasovaná
v chodníku MK E. Suchoňa.
Doklad o zriadení vecného bremena je jedným z nevyhnutných podkladov pre vydanie
oznámenia Mesta Piešťany k ohláseniu drobnej stavby (prípojky).
Na základe uvedeného s požadovaným zriadením prípojky NN a z neho vyplývajúcim
zriadením vecného bremena na právo jej uloženia, užívania a prevádzkovania na parc.č. 287/1
s ú h l a s í m e.
Vyjadrenie IT a majetkových služieb:
Pán Robert Mikulášek žiadal o zriadenie nvecného bremena na parc.č. 7741. Zriadenie
vecného bremena povoľujeme za podmienky, že bude spočívať výlučne v zriadení a uložení
elektroenergetického zariadenia (prípojky NN) a je viazané na povolenie o rozkopávke.
Zriadenie vecného bremena vo veci užívania, prevádzkovania, údržbe, opravách, úpravách
a vo vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami a mechanizmami za účelom výkonu povolenej činnosti nepovoľujeme.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Voči žiadateľovi p. Mikulášek, E.F.Scherera neevidujeme nedoplatky na DzN a KO.

