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Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 13.11.2020
Geometrický plán č. 444/2020

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 vecných bremien a Západoslovenská distribučná, a. s., IČO:
36361518, Čulenova 6, 81647 Bratislava ako oprávneným
z vecného bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného
bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného
bremena ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v podiele 1/1
– ina, kat. územie Piešťany zapísaných v LV č. 5700 ako
parcely registra „C“, podľa žiadosti označenej ako:
- parc. č. 3348/1, ostatná plocha o výmere 5713 m2, diel 1 vo
výmere 76 m2,
- parc. č. 3349, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1867
m2, diel 2 vo výmere 14 m2,
- parc. č. 3353/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
10843 m2, diel 3 vo výmere 3 m2,
strpieť rozšírenie distribučnej siete NN a zriadenie a uloženie
elektroenergetickej stavby, distribučný káblový rozvod,
užívanie,
prevádzkovanie,
údržbu,
opravy,
úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení, ich odstránenie, právo vstupu,
prechodu a prejazdu peši a motorovými a nemotorovými
dopravnými
prostriedkami,
strojmi
a mechanizmami
oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti ako vecné
bremeno in personam, na dobu neurčitú
-odplatne, za jednorazovú odplatu vo výške 10,- EUR/m2
rozsahu vecného bremena vyznačeného v geom. pláne,
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností, pozemkov parcely registra „C“, parc. č.
3348/1/2, ostatná plocha o výmere 5713 m2, parc. č. 3349, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1867 m2, parc. č. 3353/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10843 m2, diel 3
vo výmere 3 m2, kat. územie Piešťany zapísanej v LV č. 5700.
Dňa 13. 11. 2020 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť od Mojmírka s.r.o., Radlinského 40A,
Piešťany 921 01 pre Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 81647
Bratislava o zriadenie vecného bremena a to na parc. č. 3348/1/2, parc. č. 3349, parc. č.
3353/1, kat. územie Piešťany zapísaných v LV č. 5700 za účelom rozšírenia distribučnej
siete NN podľa projektovej dokumentácie. Trasy vecných bremien sú naznačené
v Geometrickom pláne.
Pre právnické osoby sa zriaďuje vecné bremeno odplatne podľa Zásad hospodárenia
s majetkom Mesta Piešťany - 10 Eur za m2 alebo pokiaľ MsZ nerozhodne inak.
Vyjadrenie Odboru stratégie a rozvoja mesta:
Vyjadrenie k žiadosti: Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Mojmírka s.r.o.
Piešťany – zriadenie vecného bremena pre rozšírenie distribučnej siete NN.
Na základe predloženej žiadosti k zriadeniu vecného bremena v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s. v zastúpení spoločnosti Mojmírka s.r.o., Piešťany,
v súvislosti s rozšírením distribučnej siete NN na parc. č. 3348/1, 3349, 3353/1 reg. „C“ vo
vlastníctve Mesta Piešťany, uvádza Odbor stratégie a rozvoja mesta nasledovné vyjadrenie:
Navrhované rozšírenie distribučného rozvodu NN súvisí s realizáciou výstavby bytového
domu s občianskou vybavenosťou, ktorú pripravuje spol. B&V Group a.s. v lokalite ulice
Mojmírova. K stavbe bolo vydané súhlasné stanovisko Mesta Piešťany v rámci územného
konania.
Rozšírením existujúceho NN distribučného rozvodu o dĺžke cca 170 m z trafostanice č. 6270 (ulica Lipová), s ukončením v existujúcej rozvodnej skrini PRIS pri bytovom dome č. 64
cez novo navrhovanú rozvodnú skriňu, dôjde k zvýšeniu kapacity zásobovania elektrickou
energiou v predmetnej lokalite.
Energetická 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.
Posilnenie a dobudovanie zariadení pre zásobovanie elektrickou energiou s cieľom v
dostatočnej kvalite pokryť požiadavky zákazníkov je základnou rozvojovou zásadou v oblasti
energetiky a spojov.
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 spoločnosti Mojmírka s.r.o., so
sídlom Radlinského 40 A, 92101 Piešťany, k zriadeniu vecného bremena na pozemkoch

parc. č. 3348/1, 3349 a 3353/1 v k.ú. Piešťany vo vlastníctve Mesta Piešťany, za účelom
rozšírenia distribučného rozvodu NN pre navrhovaný novo vybudovaný 4-podlažný bytový
dom s občianskou vybavenosťou v tejto lokalite.
Stanovisko OIaMM: Odbor investícií a majetku mesta súhlasí so zriadením vecného
bremena na pozemkoch parc. č. 3348/1, 3349 a 3353/1 v k.ú. Piešťany vo vlastníctve Mesta
Piešťany, za účelom rozšírenia distribučného rozvodu NN pre navrhovaný novo vybudovaný
4-podlažný bytový dom s občianskou vybavenosťou v tejto lokalite.
Žiadateľ musí zabezpečiť pôvodný stav terénu.
Vyjadrenie Odboru ekonomiky a podnikania:
Na základe Vášho I.L. zo dňa 20.1.2021 ohľadom žiadosti spoločnosti Mojmírka s.r.o.,
Radlinského 40A, Piešťany o zriadenie vecného bremena na parc. č. 3348/1, 3349, 3353/1
Vám oznamujeme, že z pohľadu finančného nemáme k uvedenej žiadosti pripomienky.
Zároveň uvádzame, že voči žiadateľovi neevidujeme daňové a poplatkové nedoplatky.
Vyjadrenie odboru životného prostredia:
chýba – bude doplnené

