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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 spoluvlastníkov parc.č. 2273/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 651, parcela registra
„C“ zapísanej v LV č. 10463, kat. úz. Piešťany, t.č. v
spoluvlastníctve Radoslava Derďáka a Moniky Derďákovej,
obaja trvale bytom Kláštorská 415/47, Piešťany, ako
oprávnenými z vecného bremena, spočívajúceho ho v
povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700, kat. úz.
Piešťany, parcely registra „C“, označených ako parc.č. 2270
a parc.č. 2271, strpieť zriadenie a uloženie inžinierskej siete –
kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty, 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,
v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 208/2017 zo
dňa 5.10.2017, na dobu neurčitú, ako vecné bremeno in rem,
za jednorazovú odplatu za ................ EUR/bm rozsahu tohto
vecného bremena

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, odd. práv. a klientskych služieb MsÚ Piešťany
Predkladá: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia:11.10.2017

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700 ako parcely registra
„C“ parc.č. 2270 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9923 m2 a parc.č. 2271 ostatná
plocha vo výmere 174 m2, kat. územie Piešťany.
Dňa 10.8.2017 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť Radoslava Derďáka a manželky
Moniky Derďákovej, bytom Kláštorská 415/47, Piešťany, o zriadenie vecného bremena
uloženia kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty na parc.č. 2770 a parc.č. 2771 vo
vlastníctve Mesta Piešťany za účelom pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. Žiadatelia sú
spoluvlastníkmi domu na parc.č. 2273/4 a pozemkov parc.č. 2273/1,/4 a parc.č. 2274/1. Spolu
so žiadosťou predložili aj geometrický plán na vyznačenie vecného bremena. Žiadosť bola
predložená na vyjadrenie príslušným oddeleniam mestského úradu, ktoré však z dôvodu, že
zakreslená trasa vecného bremena bola vyznačená stredom cez dotknuté územie – parc.č.
2270, neodporučili uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v takomto rozsahu
a odporučili žiadateľovi navrhnúť trasu, ktorá bude vyhovovať z technického hľadiska,
nebude viesť stredom záujmovej parcely a bude posunutá min. o 8 m smerom k asfaltovému
chodníku na Kláštorskej ulici.
Žiadatelia boli oboznámení s uvedenými vyjadreniami a po prerokovaní na vyššie
uvedených oddeleniach predložil pán Radoslav Derďák dňa 10.10.2017 doplnenú žiadosť
a dňa 11.10.2017 nový Geometrický plán č. 208/2017 s vyznačením trasy vecného bremena
a kanalizačnej šachty na základe odporúčaní uvedených oddelení. V žiadosti uviedol okrem
iného dôvody zvoleného trasovania kanalizačnej prípojky.
Vyjadrenie oddelenia financií:
Voči žiadateľom neevidujeme žiadne nedoplatky na dani za komunálny odpad a dani za
nehnuteľnosť.
Vyjadrenie oddelenia IT a majetku mesta:
Oddelenie IT a majetkových služieb súhlasí s vecným bremenom na parcelách č. 2270 a 2271
pre pripojenie kanalizácie podľa Geometrického plánu č. 208/2017.
Vyjadrenie oddelenia stav. služieb a rozvoja mesta:
Zriadenie vecného bremena uloženie kanalizačnej prípojky a šachty vyplynulo zo zámeru
napojenia rodinného domu na Kláštorskej ulici č. 47 (vo vlastníctve žiadateľov) na verejnú
kanalizáciu. Navrhovaná trasa prípojky, križujúca trávnatú plochu na nároží ulíc Kláštorská –
Vodárenská, bola upravená (pôvodná trasa bola posunutá smerom ku Kláštorskej ulici),
pričom jej ďalší posun už nie je vzhľadom na jestvujúce inžinierske siete v danom priestore
a podmienkou vyspádovania navrhovanej prípojky možný.
S prihliadnutím na odôvodnenie navrhovanej trasy cez parc.č. 2270, 2271, uvádzané
v žiadosti, s požadovaným zriadením vecného bremena na právo uloženia, užívania
a prevádzkovania kanalizačnej prípojky na parcely č. 2270, 2271 a na uloženie kanalizačnej
šachty na parcelu č. 2270 súhlasíme.
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