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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, Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO:
36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako oprávnenou
z vecného bremena, s tým, že platiteľom odplaty za zriadenie
vecného bremena bude MG solutions, s.r.o., IČO: 45 276 307,
so sídlom Vančurova 15, Bratislava, predmetom zmluvy ktorej
je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti
povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených
nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700, kat. územie Piešťany,
parcely registra „C“ parc.č. 10172/2 zast. plochy a nádvoria vo
výmere 7096 m2 strpieť v rozsahu Geometrického plánu č.
26/2018 zo dňa 15.8.2018 za účelom rozšírenia distribučnej
sústavy NNK a pripojenia na distribučnú sústavu NN,
Rekreačná 17 A, Piešťany, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elekroenergetických zariadení, ich odstránenie,
a v celom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti právo vstupu,
prechodu a prejazdu peši a motorovými a nemotorovými
dopravnými
prostriedkami,
strojmi
a mechanizmami
oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
spojených s vyššie uvedenou činnosťou oprávnenej z vecného
bremena, ako vecné bremeno in personam, na dobu neurčitú
alternatívne
- odplatne, za jednorazovú odplatu......EUR rozsahu vecného
bremena vyznačeného v Geom. pláne č. 26/2018
- bezodplatne

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, odd. práv. a klientskych služieb MsÚ Piešťany
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti parc.č. 10172/2 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 7096 m2.
Dňa 23.8.2018 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť od spoločnosti MG Solutions, s.r.o.,
IČO: 45 276 307, so sídlom Vančurova 1701/15, Bratislava, splmomocneného
Západoslovenskou distribučnou, a.s na základe zmluvy o spolupráci č. 121743766- Zop
uzavretej so Západoslovenskou distribučnou, a.s, o zriadenie vecného bremena za účelom
uloženia pripojenia do distribučnej sústavy NNK, spočívajúcom v rozšírení distribučnej
sústavy NNK a pripojenia elektromerových rozvádzačov RE – 1 a RE – 2 vývodom z TS 107,
podľa Geometrického plánu č. 26/2018. Vecné bremeno je požadované v súvislosti so
zmenou objektu hotela Linea na Apartmánový dom LINEA navrhovateľa MG Solutions,
s.r.o.. Na stavbu bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č.j. 3383/48/2/2018-La zo dňa
28.6.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2018.
Oprávneným z vecného bremena bude Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava.
Vzhľadom k tomu, že ide o vyvolanú investíciu oprávneného z vecného bremena, platiteľom
odplaty za zriadenie vecného bremena bude žiadateľ spoločnosti MG Solutions, s.r.o. ako
navrhovateľ vyššie uvedenej stavby.
Odplata za zriadenie vecného bremena je navrhovaná alternatívne a to odplatne alebo
bezodplatne. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany doposiaľ schvaľovalo zriadenie vecného
bremena odplatne vo výške odplaty 10,- EUR/m2.
Vyjadrenie oddelenia financií:
Spoločnosť MG. Solutions s.r.o – nemá uhradené rozhodnutie za smeti r. 2016 – VS
7829601049 – 781,44 EUR.
Vyjadrenie oddelenia stav. služieb a rozvoja mesta:
Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Bratislava je požadovaný z dôvodu rozšírenia distribučnej sústavy NNK v lokalite Rekreačná
ulica (aj vo väzbe na zmenu objektu hotela Linea na apartmánový dom). Navrhovaná trasa
NNK vedie z jestvujúceho objektu trafostanice súp.č. 7427 na parc.č. 10227/98 a križuje MK
Rekreačná a ústi v elektromerových rozvádzačoch RE-1, RE-2
Na základe uvedeného s požadovaným zriadením vecného bremena za účelom rozšírenia
distribučnej siete v záujmovej lokalite Rekreačná ulica na parcelu reg. „C“ parc.č. 810227/98,
k.ú. Piešťany s ú h l a s í m e.
Vyjadrenie odd. IT a majetku mesta:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá námietky k zriadeniu vecného bremena na parcele
Mesta Piešťany č. C KN 1072/2 v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s..
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