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Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 15.10.2020
Situačná mapka

Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh o umožnenie – súhlas s prejazdom a prechodom cez
pozemok medzi Mestom Piešťany ako nájomcom
a žiadateľom ako majiteľom parc. č. 8115/3 a 8175 v prospech
každodobého vlastníka cez parcelu registra „C“, kat. územie
Piešťany, parc. č. 8115/1, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 505 m2 t. č. zapísanej v LV č. 3908 ako vlastníctvo
Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, PSČ 826 56, SR
v podiele 1/1
-

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: 15.2.2021

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je nájomcom nehnuteľnosti, pozemku parcely registra „C“, parc. č. 8115/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 505 m2, , kat. územie Piešťany zapísanej v LV č.
3908 na základe platnej Nájomnej zmluvy č. VS517396 zo dňa 18.06.1996.
Parc. č. 8115/1, je vo vlastníctve Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, PSČ 826 56, SR
v podiele 1/1.Ide o pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a
účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.
Dňa 15. 10. 2021 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť od p. Martina Norovského. Predmetná
žiadosť je podávaná na základe nevyhnutnosti k predaju rodinného domu a predmetný
súhlas – potvrdenie si vyžiadala financujúca banka žiadateľa ohľadom hypotekárneho úveru.
Následne si môže žiadateľ žiadať a zriadiť vecné bremeno u vlastníka nehnuteľnosti so
súhlasom Mesta Piešťany ako Nájomcom predmetnej parcely.
Vyjadrenie Odboru stratégie a rozvoja mesta:
bude doplnené
Vyjadrenie Odboru investícií a majetku mesta:
bude doplnené
Vyjadrenie Odboru ekonomiky a podnikania:
bude doplnené
Vyjadrenie odboru životného prostredia:
bude doplnené

