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Dátum konania :04.03.2019

Prítomní: Fiala Michal, Haring Peter, Rohoňová Eva, Streicher Ľubomír Ing., Škodná
Radomila Ing, Veselý Michal Ing.arch.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Cicutto Remo Ing., Chudý Jozef Ing, Svrčeková Zuzana Ing.
Hostia: Ing. Viliam Hubinský, CSc., Ing. Henrich Harcsa
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a
Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Palárikova, Piešťany
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol podpredseda Michal Fiala. Predkladané materiály boli
jednotlivo prerokované v zmysle stanoveného programu. V bode rôzne predložil
riaditeľ Bytového podniku Piešťany - Ing. Viliam Hubinký, CSc štúdiu „Geotermálna
energia v sústave centrálneho zásobovania teplom Piešťany“. Ing. Henrich Harcsa
vzniesol pripomienku k aktualizácii ÚPN CMZ Piešťany. V závere k nim prítomní
členovia zaujali nasledovné uznesenia:
Číslo
10/2019

Bod
prg.
2

Znenie

Adresát

Komisia odporúča:
Mgr.
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení Kresánková
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 TRIM
Invest a.s.,IČO: 36 350 338, Dolný Šianec 1,
Trenčín, 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, ako parcely registra „C“ - parc.č.
5187 zast. plochy a nádvoria v celkovej
výmere 6688 m2 , diel 1 - parc.č. 6014/1
zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere
2438 m2 , diel 3 - parc.č. 5233/1 zast.plochy
a nádvoria v celkovej výmere 6718 m2 , diel
4 - parc.č. 6013 zast.plochy a nádvoria v
celkovej výmere 1133 m2 , diel 6 - parc.č.
6015/8 ostat. plocha vo výmere 31 m2 , diel 8

Termín
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a nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 10931
parcela registra „E“ - parc.č. 2-552/2 v
celkovej výmere 2202 m2, diel 12 v rozsahu
Geometrického plánu č. 366/2018 zo dňa
15.11.2018,
úradne
overeného
dňa
18.12.2018 strpieť zriadenie a uloženie
elektroenergetickej stavby – podzemné
káblové VN (22 kV) vedenie a podzemné
káblové NN (1kV) vedenie vrátane zariadení
súvisiacich a potrebných na ich prevádzku,
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek
iné
stavebné
úpravy
elekroenergetických
zariadení,
ich
odstránenie, a v celom rozsahu zaťažených
nehnuteľností 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.
- schváliť bezodplatne
Hlasovanie: za: 6,
neprítomní: 3

11/2019

3

Komisia odporúča rokovať so Slovenskými
liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s. o využití
jestvujúcich termálnych vrtov v mestskej
časti, pre potreby využitia geotermálnej
energie v sústave centrálneho zásobovania
teplom mesta Piešťany.
Hlasovanie: za: 6,
neprítomní: 3

12/2019

3

proti:0 zdržal sa: 0,

proti:0 zdržal sa: 0,

Komisia odporúča v prípade zámeru
budovania nových vrtov v ochrannom pásme
druhého stupňa prírodných liečivých zdrojov
pred zadaním hydrogeologického prieskumu
/ušetrenie 20 000 €/ vyžiadať stanovisko
Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany,
a.s..
Hlasovanie: za: 6,
neprítomní: 3

primátor,
zástupca
primátora,
Ing. Viliam
Hubinský,
CSc.

proti:0

zdržal sa: 0,

primátor,
zástupca
primátora,
Ing. Viliam
Hubinský,
CSc.

Komisia MsZ Piešťany pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné
prostredie
Z Á P I S N I C A č. 2/2019
Strana 3 z 3

Dátum konania :04.03.2019

13/2019

3

Komisia neodporúča Bytovému podniku primátor,
Piešťany, s.r.o. zadať vypracovanie štúdie zástupca
mestskej spaľovne odpadu.
primátora,
Ing. Viliam
Hlasovanie: za: 6, proti:0 zdržal sa: 0, Hubinský,
neprítomní: 3
CSc.

14/2019

3

Komisia odporúča vytvoriť pracovnú pozíciu primátor,
hlavného architekta a odporúča naplniť už zástupca
prijaté uznesenie komisie aktualizovať ÚPN primátora,
CMZ Piešťany v zmysle platnej legislatívy.
Hlasovanie: za: 5,
neprítomní: 4

15/2019

3

proti:0

zdržal sa: 0,

Komisia navrhuje zaradiť do programu OSSaRM
nasledujúceho zasadnutia komisie pre
stratégiu, výstavbu, dopravu a životné
prostredie:
bod
rokovania
:
štúdia
predstaničný priestor a cesta železničná
stanica - Dopravná ulica- sídlisko A.Trajan.
Hlasovanie: za: 5,
neprítomní: 4

Zapísal: Ing. Viliam Černý
V Piešťanoch dňa: 04.03.2019

Schválil: Michal Fiala, podpredseda, v.r.
Prílohy: prezenčná listina

proti:0

zdržal sa: 0,

Rozdeľovník:
Primátor
Zástupca primátora
Prednosta
Organizačno-právne
Členovia komisie

