Na rokovanie Mestskej rady mesta Pieš any dňa 18.06.2018

Názov materiálu : NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY O UROVNANÍ
VLASTNÍCKYCH PRÁV MEDZI MESTOM PIEŠ ANY A
PAVLOM VRANSKÝM A MANŽ. UDMILOU VRANSKOU
Obsah materiálu : Dôvodová správa
Žiadosť
LV č.3592
Geometrický plán č.40-46/2018
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní vlastníckych práv medzi 1.Mestom
Piešťany a 2.Pavlom Vranským, bytom Mateja Bela 4662/22, Piešťany a manž.
udmilou Vranskou, rod. Figurovou, bytom Mierová 6,Piešťany , na základe GP č.4046/2018 na zmenu priebehu hranice medzi p,č.6261,6271 a 6274/2, predmetom ktorej
bude prevod časti pozemku parcely registra „E“ č.1419/1 vo vlastníctve mesta
Piešťany o výmere menej ako 1 m2 bezodplatne z dôvodu hodného osobitného
zrete a v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods.
8 písm.b) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. b) –
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadate ov
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovate : JUDr. Lívia Damboráková, referent Oddelenia právnych a klientskych
služieb
Predkladate : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

Dátum vyhotovenia :

Dôvodová správa
Dňa 30.5.2018 požiadali manželia Pavol Vranský a udmila Vranská o majetkoprávne
vysporiadanie pozemku parc. registra „E“ č.1491/1 vo výmere menej ako 1 m2 , ktorá je vo
vlastníctve mesta Piešťany.
Vlastníci nehnute ností predložili Geometrický plán č.40-46/2018 na zmenu priebehu hranice
medzi p.č.6261. 6271 a 6274/2, ktorým sa posunie hranica parcely reg.“E“ č.1419/1 vo
vlastníctve mesta Piešťany vo výmere necelý 1 m2, ktorý sa nezapisuje do GP čiže výmery
zostávajú bez zmeny, k parc. č.6271 a 6274/2 vo vlastníctve žiadate ov.
V súvislosti s ukončením mapovania v roku 1994 ako aj zápisom GP v roku 2015 po
kolaudácii prístavby RD, bola stavba s.č.1509 zapísaná na 3 parcelách č.6271, 6274/2 a 6261.
Lenže na katastri došlo k zmene tak, že sa zväčšila výmera p.č.6271 práve o tú časť, ktorá po
mapovaní patrila k p.č.6261. Takže vznikol dňa 18.10.2005 nesúlad SPI a SGI, nako ko
vlastník má evidovanú stavbu v SPI na LV 3592 aj na p.č.6261, ale pod a SGI sa stavba na
p.č.6261 nenachádza. Tento nesúlad bol zistený až po 11 rokoch.
Dohodou o urovnaní vlastníckych práv sa posunú hranice pozemkov tak, aby stavba sa
nachádzala na p.č.6271 a 6274/2 vo vlastníctve žiadate ov s tým, že výmera na LV zostane
bez zmeny ako na strane mesta tak na strane žiadate ov, nako ko sa jedná o necelý 1 m2,
ktorý sa nezapisuje do GP.
.
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