Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.8.2020
Názov materiálu: NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA MEDZI MESTOM
PIEŠŤANY A SPP - DISTRIBÚCIOU, KÚPEĽNÝ OSTROV,
PIEŠŤANY
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 22.07.2020
Zápisnica zo dňa 09. 01. 2020
Situačné mapky
Doplnenie žiadosti zo dňa 10. 08. 2020
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany
ako povinným z vecných bremien a SPP Distribúcia, a. s.,
IČO: 35910739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava ako
oprávneným z vecných bremien, predmetom ktorej je
zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnosti
povinného z vecných bremien ako vlastníka zaťažených
nehnuteľností v podiele 1/1 – ina, kat. územie Piešťany,
zapísaných v LV č. 5700 ako parcely registra „C“, podľa
žiadosti označených ako:
- parc. č. 7878/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184
m2,
- parc. č. 7878/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17
m2
- parc. č. 8123, ostatná plocha o výmere 4358 m2 ,
- parc. č. 8028/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3039
m2
strpieť rekonštrukciu plynovodov ako vecné bremená
in personam, na dobu neurčitú
alternatívne
-odplatne, za jednorazovú odplatu vo výške 10,- EUR/m2
rozsahu vecného bremena vyznačeného v geom. pláne,
s povinnosťou budúceho oprávneného doložiť po realizácii
geometrický plán na vyznačenie vecného bremena
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

-

-bezodplatne
schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovala: Mgr. Lucia Boledovičová, odbor právny a klient. centra MsÚ Piešťany
Predkladá: RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 10.08.2020

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností pozemkov parcely registra „C“, parc. č. 7878/1,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2, parc. č. 7878/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 17 m2, parc. č. 8123, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4358 m2, parc. č.
8028/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3039 m2, kat. územie Piešťany zapísaných
v LV č. 5700.
Dňa 22. 07. 2020 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť od SPP Distribúcia, a. s., IČO:
35910739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava o zriadenie vecných bremien a to na parc.
č. 7878/1, 7878/3, 8123, 8028/1 kat. územie Piešťany zapísaných v LV č. 5700 za účelom
rekonštrukcie existujúcich plynovodov a v rámci rekonštrukcie plynovodov aj na nové trasy
plynovodov, ktoré v rámci rekonštrukcie navrhujú na podnet zástupcovia Mesta Piešťany,
ktorí boli účastní obhliadky stavby. Rozsah vecného bremena sa upresní po porealizačnom
zameraní stavby a vyhotovení geometrického plánu.
Zriadenie vecného bremena je požadované pre rekonštrukciu plynovodov lokalita Kúpeľný
ostrov na základe odklonu do nových trás. V súčasnosti v pôvodných trasách plynovodov na
pozemkoch zaťažených existujúcimi a prevádzkovanými plynovodmi sú zriadené účinné
vecné bremená zo zákona, ktoré sú bezodplatné.
Pre právnické osoby sa zriaďuje vecné bremeno odplatne podľa Zásad hospodárenia
s majetkom Mesta Piešťany - 10 Eur za m2 alebo pokiaľ MsZ nerozhodne inak. V tomto
prípade žiadateľ žiada vo svojej žiadosti bezodplatné vecné bremeno nakoľko žiadosť bola
podaná na základe podnet zástupcov Mesta Piešťany a nie iniciatívy žiadateľa. Na základe
tejto skutočnosti sa i viaceré odbory vyjadrili súhlasne s bezodplatným vecným bremenom.
Žiadateľ sa vyjadril v tom zmysle, ak bude Mesto Piešťany trvať na odplatnom vecnom
bremene, bude žiadateľ nútený sa v návrhu vrátiť do pôvodných trás, kde sú účinné ich
oprávnenia vyplývajúce zo zákona o energetike.
Vyjadrenie Odboru stratégie a rozvoja mesta:
Na základe predloženej žiadosti k zriadeniu bezodplatného vecného bremena v prospech
SPP Distribúcia, a.s. v súvislosti s uložením novej trasy plynovodov v rámci rekonštrukcie
plynovodov Piešťany, Kúpeľný ostrov na parc. č. 7878/1, 7878/3, 8123 vo vlastníctve Mesta
Piešťany, uvádza Odbor stratégie a rozvoja mesta nasledovné vyjadrenie:
K navrhovanej stavbe rekonštrukcie plynovodov sa vyjadrovalo Mesto Piešťany v
rámci predloženej projektovej dokumentácie, ku ktorej boli vznesené požiadavky aj z pozície
OSRM. Požiadavky na úpravu trasy v predpolí Kolonádového mosta a kúpeľnej kaplnky, ako
aj v rámci plochy parkoviska na ulici Nálepkova, súvisia s pripravovanými zámermi úpravy
týchto priestorov (rekonštrukcia predpolia Kolonádového mosta – ako ďalšej etapy pešej
zóny, predpolia Kaplnky Božského Srdca Ježišovho a možnosť zástavby na ploche
súčasného parkoviska Nálepkova v zmysle územnoplánovacej dokumentácie mesta).
Investor stavby uvedené požiadavky akceptoval aj na základe stanoviska KPÚ Trnava, ktorý
sledoval predmetnú stavbu vo väzbe na uvedené zámery v rámci ich situovania
v Pamiatkovej zóne mesta v Piešťanoch.
V tejto súvislosti konštatujeme, že v rámci žiadosti nie sú uvedené všetky dotknuté
parcely, na ktorých dochádza k zmene trasy plynovodov. V prípade potreby preukázania
majetkovoprávneho vzťahu ku všetkým dotknutým parcelám pre povolenie stavby preto
upozorňujeme na preverenie tejto skutočnosti.

Stavba nie je v rozpore s Územným plánom (ÚPN) mesta Piešťany, ktorého záväzná časť
je ku dňu vydania vyjadrenia vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 3/1998 v znení
noviel 4/2005, 5/2007, 9/2007, 2/2011, 6/2013, 9/2014 a 2/2016.
Budovanie, resp. rekonštrukcia plynovodov je v záujme rozvoja a zabezpečenia krytia
požiadaviek nových aktivít základnou rozvojovou zásadou v oblasti energetickej
infraštruktúry.
Na základe uvedeného nemáme námietky k majetkovoprávnemu usporiadaniu
dotknutých pozemkov zriadením vecného bremena.
Vyjadrenie Odboru investícií a majetku mesta:
Stanovisko Odboru investícií a majetku mesta k žiadosti a.s. SPP Distribúcia so sídlom
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, k príprave zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena bezodplatne – Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Kúpeľný ostrov.
Stanovisko OIaMM: Odbor investícií a majetku mesta odporúča trvať na trase
s pripomienkami pracovníkov MsÚ uvedenými v zázname z 9.1.2020.
Žiadosť na odstránenie nefunkčného potrubia plynu z Kolonádového mosta (uvedená
v zázname z 9.1.2020) bola bezodkladne zo strany SPP riešená a uvedené potrubie z mosta
odstránené.
Vyjadrenie Odboru ekonomiky a podnikania:
Na základe Vášho interného listu zo dňa 6.8.2020 ohľadom žiadosti SPP Distribúcia a.s.,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava o prípravu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena bezodplatne na p.č. 7878/1,7878/3 a 8123 Vám oznamujeme, že žiadateľ
má voči mestu Piešťany svoje daňové a poplatkové záväzky vyrovnané. Z pohľadu
finančného zriadenie vecného bremena bezodplatne neodporúčame.
Vyjadrenie Odboru životného prostredia
So zriadením vecného bremena - bezodplatne z dôvodu zmeny trasovania a rekonštrukcie
plynovodu z pohľadu kompetencií odboru životného prostredia nemáme námietky za
dodržania nasledovných podmienok:









predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov,
podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,
nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníckymi
úkonmi so súhlasom vlastníka alebo správcu plôch zelene,
po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu
koreňov (zakrytie, zaliatie),
na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byt vypracovaná
projektová dokumentácia oprávneným projektantom alebo organizáciou,
po ukončení stavebnej alebo inej činnosti zabezpečiť odstránenie všetkého
stavebného odpadu a zabezpečiť dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy v
minimálnej vrstve 20 cm na vopred skyprený terén. Investor je povinní dodržiavať
daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať plochu
správcovi verejnej zelene preberacím protokolom,
investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po rozkopávke, po
dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene,
pri hĺbení výkopov nezasahovať do ochranného koreňového priestoru dreviny. Ak to
vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne







a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť
korene hrubšie ako 3 cm,
pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť jestvujúcu vzrastlú
zeleň v trase uloženia inžinierskej siete a v okolí jej výstavby,
v prípade výrubu drevín je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody v
zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť
musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 17 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.,
pri výstavbe žiadame dodržiavať STN 83 7010 o ošetrovaní a údržbe stromovej
vegetácie a uloženie inžinierskej siete v trase bližšej ako 2,5 m od vzrastlých drevín
alebo kríkov realizovať podtláčaním – nie strojovým výkopom!
Po ukončení prác a zahrnutí výkopov žiadame terén zhutniť, vyrovnať, vyhrabať od
stavebných zvyškov, zatrávniť osivom trávnej zmesi parkového trávniku a následne
zavalcovať.

Vyjadrenie Odboru výstavby a dopravy
Na základe Vášho interného listu zo dňa 106.08.2020 uvádza Odbor výstavby a dopravy
k žiadosti spoločnosti SPP - Distribúcia a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
o prípravu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parc.č. 7878/1, 7878/3,
8123, k.ú. Piešťany nasledovné v y j a d r e n i e:
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena vyplýva zo zámeru
rekonštrukcie plynovodov na území mesta Piešťany i Kúpeľného ostrova, v rámci ktorej budú
rekonštruované jestvujúce plynovody v pôvodných trasách, avšak v niektorých lokalitách na
základe požiadaviek Mesta Piešťany, vyplývajúcich z výhľadových investičných akcií mesta
v prepolí Kolonádového mosta a na ploche parkoviska na Nálepkovej ulici, dochádza
k odklonu od pôvodných trás plynovodov, t.j. k novým trasám plynovodov.
V zmysle predloženej žiadosti sa jedná o parcely č. 7878/1 a č. 7878/3 (v predpolí
Kúpeľnej kaplnky a Kolonádového mosta) a parcelu č. 8123 (plochy nadväzujúce na objekt
„Kruhovka“ a podchod pre peších/podjazd pre bicyklistov pod cestou II/499, prepájajúci
parkovisko na Nálepkovej ulici so sídliskom Floreát).
Pre informáciu uvádzame, že dňa 03.08.2020 bolo Mestom Piešťany vydané vyjadrenie
k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov ÚO02875 Piešťany, Kúpeľný ostrov“, kde boli
navrhované nové trasy plynovodov posúdené, pričom v závere vyjadrenia bola spoločnosť
SPP-Distribúcia a.s. upozornená na potrebu zriadenia vecných bremien na všetky nové trasy
plynovodov - t.j. nielen v pozemkoch parc.č. 7878/1, 7878/3, 8123 (ktoré sú predmetom
predloženej žiadosti), ale aj v pozemkoch parc.č. 8028/1, 8029/1 (parkovisko na Nálepkovej
ulici), parc.č. 7917/2 (v predpolí Kolonádového mosta) a parc.č. 7864 (komunikácia medzi
hotelom Magnólia a zástavbou obytných budov).
Na základe uvedeného odporúčame v rámci pripravovanej zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena rozšíriť zriadenie vecného bremena aj na parcely č. 8028/1,
8029/1, 7917/2 a 7864, k.ú. Piešťany. Preukázanie „iného práva“ k daným pozemkom
(formou Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) bude jedným z podkladov
pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú investičnú akciu „Rekonštrukcia
plynovodov ÚO02875 Piešťany, Kúpeľný ostrov“ tunajším stavebným úradom.
Nakoľko sa jedná o zmeny trasy jestvujúcich plynovodov, ktoré žiadateľ akceptoval na
základe požiadaviek Mesta Piešťany (vo väzbe na výhľadové investičné akcie Mesta
Piešťany v predpolí Kolonádového mosta a Kúpeľnej kaplnky a na parkovisku Nálepkova
ulica), odporúčame zriadenie vecného bremena na jednotlivé pozemky bezodplatne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

