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Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom
a ANL, s.r.o, IČO: 36 268 755, Hollého 23, 921 01, Piešťany ako nájomcom,
predmetom ktorej je nájom pozemku v kat. území Piešťany, zapísanom v LV č. 5700
ako parcela registra „C“ parc. č. 4208/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
176 m2, odčlenená z parc. č. 4208 vo výmere 846 m2 na základe Geometrického plánu
č. 74/2021 zo dňa 4.3.2021, vyhotoviteľ GEODONE, spol. s r.o., Hviezdoslavova
894/30, 922 03 Vrbové, úradne overeného dňa 14.04.2021 pod č. G1 – 197/2021
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, za ročné nájomné 52,80 Eur s tým,
že nájom je predkladaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Článku VI. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany – ako nájom pozemku
mesta v súvislosti s výstavbou realizovanou žiadateľom.
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany
ako povinným z vecného bremena a ANL, s.r.o, IČO: 36 268 755, Hollého 23, 921 01,
Piešťany ako oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka
zaťaženej nehnuteľnosti v podiele 1/1 – ina, kat. územie Piešťany zapísanej
v LV č. 5700 ako parcela registra „C“ parc. č. 4208/3, zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 176 m2, odčlenená z parc. č. 4208 vo výmere 846 m2 na základe
Geometrického plánu č. 74/2021 zo dňa 4.3.2021, vyhotoviteľ GEODONE, spol. s r.o.,
Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, úradne overeného dňa 14.04.2021
pod č. G1 – 197/2021 Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor strpieť zriadenie
prístupovej komunikácie a prípojok inžinierskych sietí – podzemné vedenie IS k parcele
č. 4211 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

C/ Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
medzi Mestom Piešťany ako povinným z vecných bremien, ANL, s.r.o,
IČO: 36 268 755, Hollého 23, 921 01, Piešťany ako žiadateľom a Západoslovenskou
distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 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“, označených ako:
- parc. č. 4344/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9876 m2, diel 4 vo výmere
173 m2,
- parc. č. 4247/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1848 m2, diel 5 vo výmere
26 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

Spracovateľ: Mgr. Jozef Vatrt, vedúci Odboru právneho a klientskeho centra

Predkladateľ: RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Piešťany pozemkov parcely registra „C“, parc. č. 4208, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 846 m2,
parc. č. 4344/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9876 m2 a parc. č. 4247/1, zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 1848 m2, zapísaných v LV č. 5700.
Dňa 06. 11. 2020 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť od ANL, s.r.o, IČO: 36 268 755,
Hollého 23, 921 01 Piešťany a následne aj doplňujúcu žiadosť zo dňa 16.12.2020 podľa
inštrukcií z MsÚ, v ktorej žiadateľ žiada:
A/ strpieť zriadenie prístupovej komunikácie a prípojok inžinierskych sietí - podzemné vedenie
IS k parcele č. 4211 ako vecné bremeno in personam, na dobu neurčitú, a to na parc. č.
4208/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 – vyčlenená na základe Geometrického
plánu č. 74/2021 overeného dňa 14.04.2021 pod č. G1 – 197/2021.
B/ 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, a to na - parc. č. 4344/1,
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9876 m2, diel 4 o výmere 173 m2, - parc. č. 4247/1,
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1848 m2, diel 5 o výmere 26 m2.
C/ zriadiť nájom na pozemku parc. č. 4208/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 176 m2,
parcela registra „C“, odčlenená z parc. č. 4208 vo výmere 846 m2 na základe Geometrického
plánu č. 74/2021, úradne overeného dňa 14.04.2021 pod č. G1-197/2021 ako nájom pozemku
mesta v súvislosti s výstavbou realizovanou žiadateľom.
V zmysle Článku VI. ods. 2. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, bola obvyklá
výška ročného nájomného určená na základe stanoviska realitnej kancelárie vo výške
0,30 Eur/m2 a celkové ročné nájomné podľa výmery pozemku vo výške 52,80 Eur.
Proti plánovanej výstavbe bytového domu Záhradky podalo 51 občanov okolitej zástavby
petíciu, o ktorej prešetrení bola vyhotovená zápisnica s nasledovným výsledkom:
- predložené hárky (4 strany podania) nie sú v súlade s ustanoveniami § 4a ods. 5 a ods. 6
prvej vety zákona č. 85/1990 Zb. (zákon o petičnom práve),
- zámer výstavby bytového domu na parc. č. 4211 nie je v rozpore s určeným funkčným
využitím predmetného územia podľa schváleného Územného plánu mesta Piešťany,
- požiadavku petície na zachovanie pôvodného určenia parcely ako ovocnej záhrady nie je
v zmysle funkčnej a priestorovej regulácie záväznej časti ÚPN mesta nariadiť.
Vyjadrenie Odboru stratégie a rozvoja mesta:
Vec: Vyjadrenie k žiadosti ANL s.r.o. – zriadenie vecného bremena a prenájom parc. č.
4208 reg. „C“, k. ú. Piešťany
Na základe predloženej žiadosti spol. ANL s.r.o. o zriadenie vecného bremena na vybudovanie
inžinierskych sietí na parc. č. 4208, 4344/1 a 4247/1 a na prenájom parc. č. 4208 reg. „C“
vo vlastníctve Mesta Piešťany, uvádza Odbor stratégie a rozvoja mesta nasledovné
vyjadrenie:

Požadované majetkovoprávne usporiadanie formou zriadenia vecného bremena
a prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany súvisí so zámerom vybudovania vedenia
inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie k pozemku žiadateľa parc. č. 4211, na ktorom
plánuje výstavbu bytového domu „Záhradky“.
Požadované je:
1/ zriadenie vecného bremena na vybudovanie vedenia inžinierskych sietí na parc. č. 4208
v k.ú. Piešťany,
2/ prenájom parc. č. 4208 na vybudovanie prístupovej komunikácie k parc. č. 4211,
3/ zriadenie vecného bremena pre vedenie NN k plánovanému bytového domu Záhradky na
parc. č.4211, vedenie NN cez parc. č. 4344/1 a 4247/1,
podľa geometrického plánu č. 500/2020.
K investičnému zámeru vydalo Mesto Piešťany samostatné vyjadrenie dňa 25.2.2020,
v ktorom skonštatovalo súlad navrhovaného funkčného využitia – výstavby bytového domu
s územnoplánovacou
dokumentáciou
mesta
Piešťany.
Podľa
Územného
plánu mesta Piešťany sú záujmové parcely súčasťou funkčných plôch urbanizovaného
územia. Sú situované v rámci polyfunkčných plôch bývania – Plochy všeobecného bývania
(BV), ktoré slúžia pre bývanie s možnosťou umiestnenia vybavenosti a podnikateľských
aktivít s významom nad rámec daného územia.
Z hľadiska podrobnejšej funkčnej regulácie sú pre predmetné plochy určené v záväznej časti
ÚPN mesta ako dominantné funkčné využitie obytné budovy (podiel podlažných plôch
pre bývanie je minimálne 60 %), s vhodnými funkciami odstavných miest a garáží slúžiacich
potrebe funkčného využitia a nevyhnutných plôch technického vybavenia.
Zároveň bol investor upozornený na potrebu doriešenia majetkovoprávnych vzťahov
k pozemkom, dotknutých stavbou bytového domu, resp. jej súvisiacimi stavebnými objektmi,
t. j. majetkovoprávneho usporiadania ohľadne dopravného riešenia stavby vrátane pripojenia
novostavby na miestnu komunikáciu Brigádnická a navrhovaného napojenia inžinierskych sietí
novými prípojkami.
Vo väzbe na predložený zámer výstavby bytového domu na parc. č. 4211 je nevyhnutné
vytvorenie novej prístupovej komunikácie, nakoľko stavebný pozemok nie je priamo napojený
na verejnú komunikáciu. V tejto súvislosti predložil stavebník riešenie vybudovaním
prístupovej komunikácie o dĺžke cca 24 m a šírke cca 6,3 m v rozsahu novovytvorenej parcely
č. 4208/1 (GP - parc. č. 4208/1 o výmere 670 m2, vytvorená z parcely č. 4208). Prístupová
cesta je situovaná na ploche medzi dvomi existujúcimi bytovými domami o. č. 10, 12 na ulici
Brigádnická. V súčasnosti je v danom priestore trávnatá plocha s oddychovým posedením
obyvateľov priľahlých domov. Na štítových múroch bytových domov nie sú do tejto časti
orientované žiadne okná z obytných miestností.
V rámci pracovných stretnutí so žiadateľom preveroval MsÚ aj iné možnosti riešenia prístupu
k potenciálnemu stavebnému pozemku. Poukázal na možnosť situovania prístupovej cesty
mimo pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany, v mieste slepého ukončenia ulice Brigádnická
cez parc. č. 5218/2 reg „E“ a parc. č. 4205/2, a 4205/1 a tým aj zachovania väčšej oddychovej
plochy pri existujúcich bytových domoch. Vzhľadom na zložitejšie vlastnícke vzťahy
predmetných navrhovaných parciel stavebník toto riešenie neakceptoval.
Odbor stratégie a rozvoja mesta na základe predchádzajúcich vyjadrení k investičnému
zámeru a uskutočnených pracovných stretnutí uvádza nasledovné stanovisko
k požadovanému majetkovoprávnemu usporiadaniu:
1/ K zriadeniu vecného bremena na vybudovanie vedenia inžinierskych sietí na parc. č. 4208
v k. ú. Piešťany nemáme námietky. Z územnoplánovacieho hľadiska sú nevyhnutné plochy

technického vybavenia, slúžiace potrebe funkčného využitia plôch v rámci „Plôch
všeobecného bývania“ v zmysle funkčnej regulácie ÚPN mesta Piešťany, vhodnou funkciou.
Upozorňujeme, že zriadenie vecného bremena by sa malo týkať uloženia všetkých
navrhovaných inžinierskych sietí (prípojka vody, kanalizácie, plynovodu) v pozemku parc. č.
4208, ktorý je vo vlastníctve mesta.
2/ Prenájom parc. č. 4208 na vybudovanie prístupovej komunikácie k parc. č. 4211
je navrhovaný v dvoch variantoch:
A) Prenájom na dobu výstavby podzemných inžinierskych sietí a prístupovej cesty
s následným odovzdaním Mestu Piešťany, s osobitným právnym doriešením záväzku
údržby komunikácie investorom stavby bytového domu.
B) Dlhodobý prenájom s podmienkou výlučného užívania ako príjazdovej cesty
k bytovému domu s umiestnením inžinierskych sietí.
V prípade, že MsZ schváli prenájom parcely č. 4208/1 podľa predloženého geometrického
plánu, odporúča OSRM majetkovoprávne usporiadane v zmysle variantu B) formou
dlhodobého prenájmu, s podmienkou záväzku údržby komunikácie investorom stavby
bytového domu.
Vzhľadom k tomu, že na základe miestnej obhliadky neboli zistené nevyhnutné podmienky
užívania záujmovej časti parcely pre potreby obyvateľov priľahlých bytových domov (vstupy,
vjazdy a pod.) k ďalšiemu ich okolitému priestranstvu a komunikácia má slúžiť výlučne
pre potreby prístupu k plánovanej výstavbe bytového domu Záhradky, považujeme
za vhodnejší dlhodobý prenájom s uvedenými podmienkami, čím by sa eliminovali vznikajúce
nároky na údržbu komunikácie zo strany Mesta Piešťany.
3/ K zriadeniu vecného bremena pre vedenie NN k plánovanému bytového domu Záhradky
na parc. č.4211, t. j. pre vedenie NN cez parc. č. 4344/1 a 4247/1 nemáme námietky.
Pre plánovaný bytový dom a nabíjacie stanice pre elektromobily bude potrebné vybudovanie
nového zemného distribučného rozvodu NN z jestvujúcej trafostanice TS0062-115, ktorá
sa nachádza na pozemku par.č. 4515/1 (lokalita Family Center) s prepojením nového
distribučného rozvodu NN s jestvujúcou distribučnou skriňou SR č.8, situovanou pri rodinnom
dome Vrbovská ceste č.155, pričom trasa zemného distribučného rozvodu je navrhovaná
po pozemkoch par.č. 4205/1, 4205/2, 4344/1, 4515/1 a 4247/1 v k.ú. Piešťany, ktoré nie sú
vo vlastníctve investora a je potrebné k nim preukázať majetkovoprávny vzťah. Na pozemkoch
par.č. 4344/1 a 4247/1 vo vlastníctve Mesta Piešťany je potrebné zriadenie vecného bremena
pre povolenie súvisiacich nárokov na inžiniersku sieť distribučného rozvodu, ktorého
investorom a vlastníkom má byť spol. Západoslovenská distribučná a.s.
Doriešenie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, dotknutých stavbou bytového domu,
resp. jej súvisiacimi stavebnými objektmi je podmienkou Mesta Piešťany už v stupni územného
konania.
Odbor stratégie a rozvoja mesta súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním časti pozemku
pod komunikáciou a chodníkmi v zmysle vyššie uvedeného vyjadrenia, s nasledujúcimi
ďalšími podmienkami:
- žiadateľ v rámci realizácie komunikácie zabezpečí preloženie, resp. odovzdanie dotknutého
mobiliáru (lavičky, stôl) zistenému vlastníkovi,
- dopravné pripojenie navrhovanej komunikácie bude odsúhlasené MsÚ – Odborom výstavby
a dopravy,
- záber zelene bude v maximálnej vhodnej miere nahradený investorom v dotknutom priestore.

Vyjadrenie Odboru investícií a majetku mesta:
Stanovisko OIaMM: Odbor investícií a majetku mesta
1/ súhlasí so zriadením vecného bremena na vybudovanie vedenia inžinierskych sietí
na parc. č. 4208 v k. ú. Piešťany,
2/ súhlasí s prenájmom parc. č. 4208 na vybudovanie prístupovej komunikácie k parc. č.
4211,
3/ súhlasí so zriadením vecného bremena pre vedenie NN k plánovanému bytovému domu
Záhradky na parc. č. 4211, vedenie NN cez parc. č. 4344/1 a 4247/1.
Po uložení IS musí žiadateľ zabezpečiť pôvodný stav terénu.
Vyjadrenie Odboru výstavby a dopravy:
Na základe Vášho interného listu, ktorým nás žiadate o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti
ANL s.r.o. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na vybudovanie prístupovej komunikácie
k parc. č. 4211, na ktorej uvedená spoločnosť plánuje vybudovať „Bytový dom
Záhradky“, zriadenie vecného bremena na vybudovanie inžinierskych sietí pre navrhovaný
bytový dom a zriadenie vecného bremena pre vedenie distribučného NN elektrického rozvodu
v prospech investora Západoslovenská distribučná a.s., uvádza odbor výstavby a dopravy
k žiadosti nasledovné v y j a d r e n i e:
Spoločnosť ANL s.r.o. má zámer vybudovať na pozemku parc. č. 4211 stavbu „Bytový dom
Záhradky“. Prístup k navrhovanému bytovému domu je riešený z MK Brigádnická
novonavrhovanou komunikáciou funkčnej triedy D1 v kategórii MOU 6,5/20 so šírkou
komunikácie medzi obrubníkmi 5,50 m, na ktorú sa pripája komunikácia so šírkovými
parametrami 5,00 m s obojstrannými parkovacími miestami, situovanými na pozemku
parc. č. 4211 vo vlastníctve žiadateľa. Komunikácia je navrhovaná medzi dvomi obytnými
domami parc. č. 4207 a 4209 na pozemku parc. č. 4208, ktorý je vo vlastníctve Mesta
Piešťany; v súčasnosti sa na tomto pozemku nachádza zeleň.
K uvedenému poznamenávame, že prístup na pozemok parc. č. 4211 vo vlastníctve
spoločnosti ANL s.r.o. je možný aj z južnej strany obytnému domu situovanom na pozemku
parc. č. 4207 cez pozemok parc. č. 4205/2, ktorý nie je vo vlastníctve Mesta Piešťany.
Vzhľadom na skutočnosť, že prístupová komunikácia bude sprístupňovať výlučne navrhovaný
bytový dom s prislúchajúcimi spevnenými plochami (komunikácia a parkovacie miesta),
súhlasíme s uzatvorením dlhodobej nájomnej zmluvy na časť pozemku parc. č. 4208, kde
bude vybudovaná prístupová komunikácia, s podmienkou, že vlastník komunikácie bude
zabezpečovať jej správu a údržbu.
K zriadeniu vecného bremena na pozemok parc. č. 4208, kde je riešená pokládka prípojok
inžinierskych sietí - prípojka vody, kanalizácie, plynovodu pre novonavrhovaný bytový dom
a distribučný rozvod k jestvujúcej SR č. 19, situovanej v rámci bytového domu pozemok
parc. č. 4209 a k zriadeniu vecného bremena na pozemok parc. č. 4344/1 a 4247 (lokalita
ul. N. Teslu) pre vedenie distribučného NN elektrického rozvodu v prospech investora
Západoslovenská distribučná a.s nemáme zásadné pripomienky.

Vyjadrenie Odboru ekonomiky a podnikania:
K uvedenej žiadosti nemáme z pohľadu ekonomického pripomienky. Zároveň uvádzame,
že voči žiadateľovi Mesto Piešťany pohľadávky z daní a poplatkov neeviduje.
Vyjadrenie odboru životného prostredia:
ANL, s.r.o., Hollého 23, Piešťany – 1. zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych
sietí na parcele č. 4208, 2. prenájom parcely č. 4208 na vybudovanie prístupovej komunikácie
k parcele č. 4211, 3. zriadenie vecného bremena pre NN vedenie na parcele č. 4344/1, 4247/1,
v k.ú. Piešťany.
So zriadením vecných bremien na uloženie inžinierskych sietí a prenájmu parcely
na vybudovanie prístupovej komunikácie pre potreby vybudovania „Bytového domu Záhradky“
z pohľadu kompetencií odboru životného prostredia nemáme námietky za dodržania
nasledovných podmienok pri ich realizácii:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

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.
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Piestanoch 3.11.2020

--

M esta Piestanv
Odbor pravneho a klientskeho centra
p.M gr. Boledovicova
Nam. SNP c.3
921 45 Piestanv

Vee.: Ziadost.
Ziadam e vas tvrnto o:
zriadenie vecneho brem ena na vybudovanie vedenia inzinierskych sietf na pozem ku
parc.c.4208
Docasnv prenajom vvznacenej casti pozem ku na parc.c, 4208 na vybudovanie pristupovej kornunikacie k parc.c.4211, na ktorej planujerne vybudovat Bvtovv dam Zahradkv.

Prflohy: architektonicka a rnajetkopravna situacia
LV c.965, sprievcdna sprava

AN L

~,
o
.

'

eveloper Company

,

..~,.·-~·- - - .
A N L s.r.o .
Holleho 23

921 IJ1 Piest:any

e -m a1l:a nl<li'an l.S1t
web:www.anl sk
:36 268 755,IC DPH:SK2CJ21950e's4

1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

A N L , s .r .o .

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

so sfdlom : Holleho 23, 921 01 Piestanv, Slovenska republika, ICO : 36 268 755
IC DPH SK 202 195 0854
zapfsana v Obchodnom registri Okresnsho sudu Trnava, Oddiel: Sro, vlozka c. 16676/T
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\/ Plesfanoch 16.12.2020 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M esta Piest'any'O " ~~· · v
Odbor pravneho a klientskeho centra
p.M gr. Boledovicova
Nam . SNP c.3
921 45 Piestanv

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

V e e .: D o p ln e n is Ziadosti zo d ria 3 .1 1.2 0 2 0

Ziadam e vas tvmto o:
zriadenie vecneho brem ena na vybudovanie vedenia inzinierskvch sietf na geom etrickvrn
planorn vvclenenej casti pozem ku parc.c.4208

prenajom geometrlckvm planorn vvznacene] casti pozem ku s parc.c, 4208 na vybudovanie
prfstupovej kornunikacie k parc.c.4211 , na ktorej planujerne vybudovat' Bvtovv dam Zahradkv,
Zriadenie

vecneho

brem ena

pre

vedenie

distribucneho

NN

elektrickeho

vedenia

k planovanernu bvtovernu dom u Zahradkv situovaneho na parcele c.: 4211. Distribucne
vedenie bude vedene na pozem koch M esta Piestanv s parc.c.: 4344/1, 4247 /1 v zm ysle
prilozenej situacie distribucneho
Zapadoslovenska distribucna, a.s ..

rozvodu.

Vecne

brem eno

bude

v prospech

investora

Prflohy: - architektonicka, kcordinacna a rnajetkopravna situacia
Situacia distribucneho NN rozvodu
- Sprievodnv list /16.12.2020/
- geom etrtckv plan c.500/2020, Geodone s.r.o. Vrbove

~AN L
~,

eloper Company

A N L s .r._. o .

Holleho 23

~ ?!fl~ ~
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A N L , s.r.o.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
so sldlorn: Holleho 23, 921 01 Piestanv, Slovenska republika, ICO: 36 268 755
IC DPH SK 202 195 0854
zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Trnava, Oddiel: Sro, vlozka c. 16676/T
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Piestanoch 15.4.2021

Mesto Piestanv
Odbor pravneho a klientskeho centra
Mgr. Jozef Vatrt
Nam. SNP c.3
92145 Piestanv

Vee.: Doplnenie podkladov k ziadosti zo dfia 3.11.2020
Tvrnto doplriujerne podklady k horeuvedenej ziadosti o Geornetrickv plan c.74/2021, oddelenie
Novovzniknutvch parc.c. 4208/3 a 4208/4. v k.u, Piestanv, z d6vodu zmeny trasovania NN distribucneho rozvodu pre Bytovy dom Zahradkv.

Prflohy: Geornetrickv plan c. 74/2021

1
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zyxwvu
N:,W U .YIN G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
realitna spolocnost', Rekreacna 17, 921 01 Piest'any,

~

Tel.: 0908 756 738, e-mail: lukas.machac@newliving.sk, vybavuje:

Lukas Machac - konatel'

Piest'any, diia 21. decernbra 2020 zyxwvutsrqponmlkji

Vee: Stanovisko k cene prenajm u,

Realitna kancelaria NEW LIVING, s.r.o., so sidlorn Severna 431/40, 922 10 Trebatice, tymto
stanovuje cenu prenajmu pozernku katastralne uzemie Piest'any, obec PIESTANY okres
Piest'any na zaklade Geometrickeho planu c. 500/2020 - novovzniknuta parcela registra ,,C"
2
cislo 4208/2 o vymere 176 rn Zastavane plochy a nadvoria vzhl'adorn na predmetnu lokalitu a
2
stav nehnutel'nosti na surnu 0,30 EUR (slovorn nula EUR tridsat' centov) za rn na jeden rok
pricom celkova surna podl'a vymery pozernku 52,80 EU R (slovorn pat'desiatdva EUR
oserndesiat centov) rocne.

~ ~~ N_E W LIV IN G s.r.o.

Ff:.w .

. zyxwIvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKICJIHGFEDCBA O : 50 356 4

_,,;W ~.1y1~~

D IC : 2 12

IC D P H : S K 2 12

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

585

585

Severna ulica 4

konatel' spolocnosti

Bankove spojenie : Tatra banka a.s.
IBAN: SK27 1100 0000 0029 4302 5026
ICO: 50356437, DIC: 2120307585
IC DPH: SK2120307585
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Zapisana v obchodnom registri
Okresneho sudu Tmava
oddiel: Sro, vlozka c. : 37986/f
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Pet1cia proti planovanej vystavbe bytoveho domu na
Brigadnickej ulici v Piesfanoch pod nazvom .J3ytovy dom
Brigadnicka ulica".
{
I
iz.

2020

~ }Af
Ciel'om petfcie je vyjadrenie nesuhlasu s vystavbou ,,Bytoveho
domu Brigadnicka ulica na parcele 4211" v kat. uz. Plestany ako aj
upozornenie prislusnych uradov na dolezltost ich rozhodovania,
nakol'ko reallzaclou navrhovanej stavby .Bytoveho domu
Briqadnicka " by sa miestne pomery zavaznyrn sposoborn zmenili,
negatfvne by sa ovplyvnil zivot osob byvajucich v okoll, znfzila by
sa hodnota nehnutel'nosti osob byvajucich v okoli ako aj celkova
kvalita zivota v danej lokalite, doslo by k neqativnernu zasahu do
zlvotneho prostredia kvoli uz tak nevyhovuluce] kanallzacii rovnako
ako nevyhovujuce] prfstupovej ceste, zasahu do bezpecnosti osob
a nie su naplnene podmienky na jej vystavbu, Z uvedenych
dovodov sa nizsie podpisane osoby rozhodli petfciu podporif a
upozornif prislusne urady na negatfvne dosledky planovane]
vystavby .Bytoveho domu Briqadnlcka ulica parcela 4211" ako aj
na dotezltost zvazenia a riadneho vyhodnotenia argumentov za
zachovanie povodneho urcenia parcely ako ovocnej zahrady,
J .f

Podpis:

',•

I-•

-

TANY

Mestsky urad Piest'any, Namestie SNP c. 3, 921 45 Pies t' any

Zapisnica o vysledku presetrenla peticie
Predmet peticie Peticia proti planovane] vystavbe bytoveho dom u na
Brigadnickej ulici v Piest'anoch pod nazvom ,Bytovy dom Brigadnicka ulica"
Peticiu pedal:

Veronika Prosnanova, Lipova 66/31, 921 01 Piest'any
meno, priezvisko, adresa trvaleho pobytu, peticny vybor - zastupca

Datum prijatia peticie, evidencne cislo: por. 4, evidencne c. 42142/2020 zo dlia 10/12/2020
Miesto presetrenia peticie: Odbor strategie a rozvoja mesta
Obdobie presetrovania od - do

28/12/2020 - 26/1/2021 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(
Meno zamestnanca(-cov) a podpis, ktory(i) peticiu presetrovalti):

,f,{)n

AA

.......~.':':1..~~

Ing. Martina Repikova

~

. . . . . . !.?~ <

Ing. arch. Jana Vitkova

.

zy

.

Vysledok presetrenia:
Predtozene harky (4 strany podania) nie su v sulade s ustanoveniami § 4a ods. 5 a ods.
6 prvej vety zak. c. 85/1990 Zb. (Zakon o petlcnom prave) v platnom zneni.
Zamer vystavby bytoveho domu na parcele c. 4211 nie je v rozpore s urcenym funkcnym
vyuzitim predmetneho uzernla podta schvaleneho Uzemneho planu mesta Piest'any.
Vyjadrenie c. 8634/2020/1503 zo dna 25.2.2020 a vyjadrenie c. 37841/2020/1503 zo dlia
13.11.2020.
Pozladavku peticie na zachovanie povodneho urcenla parcely ako ovocnej zahrady nie
je v zmysle funkcne] a priestorovej regulacie zavazne] casti OPN mesta, vyhlasenej
Vseobecne zavaznym nariadenim c. 3/1998 v zneni noviel 4/2005, 5/2007, 9/2007, 2/2011,
6/2013, 9/2014 a 2/2016, mozne nariadit'.
Navrhovane opatrenia na odstranenie nedostatkov:
Dotknuti obyvatelia mozu v povorovacom procese stavby bytoveho domu sledovat'
v konaniach (v uzernnom konani o umiestneni stavby a v stavebnom konani) jej
konkrstny navrh, projektove rlesenle a z pozicie ucastnika konania podavat' v ramcl
konani podfa stavebneho zakona svoje pripomienky.

Dokum entacia:

V Piestanoch, dria 26.1.2021
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podpis vyhotovitel'a zapisnice
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Nájomná zmluva č.
uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení nesk. predpisov, (ďalej
len „Zmluva“)
Čl. I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
zast.: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta
IČO: 612031
DIČ: 2020537893
Bankové spojenie: SK87 0200 0000 0000 3402 8212, VÚB, a.s.

Nájomca:

ANL, s.r.o.
zast.: Ján Rybanský, konateľ
IČO: 36 268 755
Sídlo: Hollého 23, 921 01 Piešťany
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 16676/T

Čl. II.
Predmet nájmu
1.

Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1-ina v kat. území Piešťany, obec
Piešťany zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany v LV č. 5700
ako parcela registra „C“ parc. č. 4208/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 176 m2,
ktorá bola odčlenená z parc. č. 4208 vo výmere 846 m2 na základe Geometrického plánu
č. 74/2021 zo dňa 4.3.2021, vyhotoviteľ GEODONE, spol. s r.o., Hviezdoslavova 894/30,
922 03 Vrbové, úradne overeného dňa 14.04.2021 pod č. G1 – 197/2021 Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor (ďalej len „Predmet nájmu“).
Čl. III.
Účel a doba nájmu

1.

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi Predmet nájmu na dobu určitú za účelom vytvorenia
a výlučného užívania novej prístupovej pozemnej komunikácie k novostavbe bytového
domu „Záhradky“ na parc. č. 4211 realizovanou nájomcom a jej pripojenia na miestnu
komunikáciu „Brigádnická“.

2.

Doba nájmu začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a končí dňom, ktorý
predchádza dňu nadobudnutia účinnosti novej nájomnej zmluvy na Predmet nájmu
uzatvorenej medzi prenajímateľom a vlastníkmi bytov v bytovom dome „Záhradky“.

1

Čl. IV.
Nájomné a platobné podmienky
1.

Výška nájomného bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške sume 0,30 Euro (slovom:
tridsať eurocentov) za 1 m2 ročne. Celkové ročné nájomné je 52,80 Eur.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude uhrádzať nájomné bez vyzvania na účet
prenajímateľa, ktorý je uvedený v Čl. I. Zmluvy, s uvedením variabilného symbolu, ktorým
je číslo tejto Zmluvy, do 15.1. príslušného roka nájmu.

3.

Pomernú časť nájomného za rok 2021 je nájomca povinný uhradiť do 15 dní od podpísania
tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Čl. V.
Podmienky užívania, práva
a povinnosti zmluvných strán

1.

Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len spôsobom, za podmienok a na účel
dohodnutý v tejto Zmluve, a to všetko v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi upravujúcimi dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán. Nájomca je oprávnený
prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo umožniť inú formu užívania predmetu nájmu
tretej osobe, iba s vopred udeleným písomným súhlasom prenajímateľa a iba na základe
schváleného uznesenia MsZ mesta Piešťany, v opačnom prípade má prenajímateľ právo
odstúpiť od nájomnej zmluvy. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi 1 vyhotovenie
originálu takejto zmluvy do 8 dní od nadobudnutia jej platnosti.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude vykonávať úplnú celoročnú údržbu a opravy
prístupovej pozemnej komunikácie vytvorenej na predmete nájmu a uhrádzať náklady s tým
spojené, bez požadovania finančnej spoluúčasti prenajímateľa.

3.

Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy alebo iné zmeny na Predmete nájmu,
ani akékoľvek investície, alebo akékoľvek technické zhodnotenie (napr. modernizáciu,
rekonštrukciu, nadstavbu, prístavbu, vstavbu) bez predchádzajúceho schválenia mestským
zastupiteľstvom vo forme uzavretia dodatku k Zmluve. Nájomca je povinný ku každej žiadosti
o schválenie stavebnej úpravy alebo inej zmeny predložiť príslušnú dokumentáciu
s rozpočtom, pokiaľ pôjde o investíciu alebo technické zhodnotenie, ktoré si vyžaduje
vypracovanie potrebnej dokumentácie.

4.

Nájomca je povinný pri výstavbe prístupovej pozemnej komunikácie na predmete nájmu
dodržiavať všetky pokyny prenajímateľa a stavebného úradu, platnú právnu úpravu a všetky
STN vzťahujúce sa na jej výstavbu.

Čl. VI.
Skončenie nájmu a zánik Zmluvy
1.

Túto Zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť nasledovnými spôsobmi:
- uplynutím doby nájmu,
- písomnou dohodou zmluvných strán,

2

- písomným odstúpením v zmysle § 679 ods. 1 OZ a § 684 OZ a Čl. V. ods.1. a 5. tejto
Zmluvy, pričom účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej
strane,
- písomnou výpoveďou v prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení Zmluvy,
po predchádzajúcej výzve na odstránenie porušenia, pričom výpovedná lehota
je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná výpoveď alebo písomné odstúpenie zaslané druhej
zmluvnej strane sa budú považovať za doručené i vtedy, ak tieto adresát odmietol prevziať,
ako aj v prípade, ak sa tieto vrátili odosielateľovi ako neprevzaté alebo nedoručiteľné a ktoré
boli preukázateľne odoslané na adresu adresáta (druhej zmluvnej strane) uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorá bola dotknutou zmluvnou stranou písomne oznámená
druhej zmluvnej strane.

3.

Po ukončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu na základe
písomného protokolu v prevádzkyschopnom stave.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy môže nájomca
postúpiť alebo previesť iba so súhlasom prenajímateľa.

Čl. VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č. .................... zo dňa 20.5.2021 ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c)
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Čl. VI. ods. 1. písm. c).
2.

Vzťahy zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.

3.

Zmeny a doplnky Zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli na základe skutočnej, slobodnej a vážnej
vôle, prejavenej určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Zmluvné strany
súčasne prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že Zmluva sa uzatvára nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

5.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých tri
rovnopisy sú pre prenajímateľa a 1 rovnopis pre nájomcu.

6.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení
nesk. predpisov.
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V Piešťanoch, dňa:

V Piešťanoch, dňa:

Prenajímateľ:

Nájomca:

...................................................
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta

.................................................................
ANL, s.r.o.
Ján Rybanský
konateľ
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