Číslo materiálu:
MESTO PIEŠŤANY
Materiál na rokovanie komisií MsZ dňa 14. a 15. júna 2021

Názov materiálu:
Návrh na zriadenie vecného bremena pre Západoslovenská
distribučná, a. s., lokalita Hviezdoslavova

Materiál obsahuje:
dôvodovú správu
žiadosť zo dňa 05.03.2021 doplnená dňa 12.04.2021
a plnomocenstvo
geometrický plán č. 502/2020 úradne overený dňa 01.03.2021
pod č. G1-96/2021
Návrh na uznesenia:
I.

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie odporúča schváliť
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“ s parc.
číslom 7662 v rozsahu dielu č. 1 o výmere 34 m2 a v rozsahu dielu č. 2
o výmere 80 m2 a parcely registra „C“ s parc. číslom 7507 v rozsahu dielu č.
5 o výmere 74 m2 podľa geometrického plánu č. 502/2020, úradne
overenom dňa 01.03.2021 pod č. G1-96/2021 rozšírenie distribučnej siete
VN a NN a zriadenie a uloženie zemnej VN prípojky pre navrhovanú
kioskovú
trafostanicu
a
pokládka
zemných
NN
rozvodov,
elektroenergetických zariadení a 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, a to za podmienky
pokládky VN a NN káblov v komunikácii v hl. min. 1,0 m v chráničke,
ako aj následného zabezpečenia pôvodného stavu komunikácií,
chodníkov a terénu žiadateľom, za jednorazovú odplatu vo výške 10,EUR/m2 v rozsahu geometrickým plánom vyznačeného vecného bremena.

II. Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie odporúča schváliť
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“ s parc.
číslom 7662 v rozsahu dielu č. 1 o výmere 34 m2 a v rozsahu dielu č. 2
o výmere 80 m2 a parcely registra „C“ s parc. číslom 7507 v rozsahu dielu č.
5 o výmere 74 m2 podľa geometrického plánu č. 502/2020, úradne
overenom dňa 01.03.2021 pod č. G1-96/2021 rozšírenie distribučnej siete
VN a NN a zriadenie a uloženie zemnej VN prípojky pre navrhovanú
kioskovú
trafostanicu
a
pokládka
zemných
NN
rozvodov,
elektroenergetických zariadení a 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, a to za podmienky
pokládky VN a NN káblov v komunikácii v hl. min. 1,0 m v chráničke,
ako aj následného zabezpečenia pôvodného stavu komunikácií,
chodníkov a terénu žiadateľom, za jednorazovú odplatu vo výške 10,EUR/m2 v rozsahu geometrickým plánom vyznačeného vecného bremena.

Spracoval:

Mgr. Lívia Hricová
.........................................
Odbor právny a klientskeho centra MsÚ Piešťany

Predkladá:

RNDr. Denisa Bartošová
Prednostka MsÚ Piešťany

V Piešťanoch

dňa

.........................................

9.6.2021
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti:
pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 7662 o
výmere 390 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, a pozemok - parcela registra
„C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 7507 o výmere 2124 m2, druh
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, všetky zapísané na liste vlastníctva č. 5700,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany (ďalej ako „nehnuteľnosti“).
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v lokalite Piešťany – Hviezdoslavova ul.
Dňa 05.03.2021 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť Ing. Jána Konečného, ako
substitučného zástupcu žiadateľa: Ghanim Y GH E Emkaimi, aby v súvislosti s výstavbou
elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy v rámci stavby „Piešťany,
Hviezdoslavova
VN,
TS.NN“
o zriadenie
vecného
bremena
v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s. na vyššie uvedených nehnuteľnostiach. Žiadosť bola
dňa 12.04.2021 doplnená.
Pre právnické osoby sa podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany vecné
bremeno zriaďuje odplatne - 10 Eur za m2 , alebo pokiaľ MsZ nerozhodne inak.
Geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena ochranného pásma na parc. č.
7662, 7666/10, 7671, 7507 č. 502/2020 vyhotoveným dňa 18.01.2021, Ing. Matúšom
Lošonským, GEODETICKÁ KANCELÁRIA ROMAN KLČO? Hviezdoslavova 894/30 922 03
Vrbové, IČO: 34 664 378 a úradne overeným dňa 01.03.2021 Ing. Evou Gonovou pod číslom
G1-96/2021 (ďalej ako „geometrický plán“) bol okrem iného zmenený stav tak, že na
parcele registra „C“ s parc.č. 7662 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 390 m2, a na
parcele registra „C“ s parc.č. 7507 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2124 m2, všetky
zapísané na LV č. 5700, kat. územie Piešťany boli výkazom výmerom vyznačené:
•
•
•

diel číslo 1 na parcele registra „C“ s parc.č. 7662 o výmere 34 m2
diel číslo 2 na parcele registra „C“ s parc.č. 7662 o výmere 80 m2
diel číslo 5 na parcele registra „C“ s parc.č. 7507 o výmere 74 m2

Predmetom tohto návrhu na uznesenia je návrh na zriadenie vecného bremena
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. v súvislosti so zriadením a uložením
inžinierskych sietí – elektroenergetických zariadení VN a NN káblov z dôvodu výstavby
trafostanice na ulici Hviezdoslavova, na pozemkoch Mesta Piešťany, podľa geometrického
plánu, za podmienky pokládky VN a NN káblov v komunikácii v hl. min. 1,0 m
v chráničke, a to z dôvodu, že na rekonštrukciu miestnej komunikácie Hviezdoslavova
je spracovaná projektová dokumentácia, ako aj následného zabezpečenia pôvodného
stavu komunikácií, chodníkov a terénu žiadateľom, ako vecné bremeno in personam,
na dobu neurčitú, odplatne, za jednorazovú odplatu vo výške 10,- EUR/m2 v rozsahu
geometrickým plánom vyznačeného vecného bremena.
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Zároveň pripájame vyjadrenia dotknutých odborov Mestského úradu Piešťany:
Odbor životného prostredia z hľadiska svojich kompetencií uviedol:
So zriadením vecného bremena z dôvodu vybudovania prípojky VN a NN káblov z pohľadu
kompetencií odboru životného prostredia nemáme námietky.
Odbor investícií a majetku mesta z hľadiska svojich kompetencií uviedol:
Odbor investícií a majetku mesta súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemkoch
parc. č. 7662 a 7507 v k.ú. Piešťany, lokalita Hviezdoslavova ul. v Piešťanoch vo
vlastníctve Mesta Piešťany, v rozsahu podľa GP č. 502/2020 z dôvodu výstavby
trafostanice na Hviezdoslavovej ul. v Piešťanoch. Žiadateľ musí dodržať podmienky dané
ostatnými odbormi MsÚ a musí zabezpečiť pôvodný stav komunikácií, chodníkov
a terénu.
Odbor ekonomiky a podnikania z hľadiska svojich kompetencií uviedol:
Odbor ekonomiky a podnikania ohľadom žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s.,
Čulenova 6, Bratislava o zriadenie vecného bremena v prospech ZDS na parc. č. 7662 a
parc. č. 7507 na Hviezdoslavovej ulici z dôvodu výstavby trafostanice Vám oznamujeme, že
z pohľadu ekonomického nemáme voči zriadeniu vecného bremena pripomienky.
Zároveň upozorňujeme, že Mesto Piešťany eviduje voči žiadateľovi nasledovné
pohľadávky: Daň za verejné priestranstvo 1 101,12 € rozkopávka, rok 2020
Žiadateľ Ghaim Y CH E – Emkaimi a ani Ing. Ján Konečný nemá nedoplatky.
Odbor stratégie a rozvoja mesta z hľadiska svojich kompetencií uviedol:
Na základe predloženej žiadosti k zriadeniu vecného bremena v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a.s. v súvislosti so zriadením a uložením inžinierskych sietí –
elektroenergetických zariadení VN a NN káblov z dôvodu výstavby trafostanice na ulici
Hviezdoslavova, na pozemkoch Mesta Piešťany, podľa GP č. 502/2020 (parc. č. 7662,
7507), uvádza Odbor stratégie a rozvoja mesta nasledovné vyjadrenie:
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.
Odporúčame preveriť či zriadenie vecného bremena nekoliduje so spracovanou
projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu ulice Hviezdoslavova, ktorej spracovanie
bolo v minulosti zabezpečované MsÚ v Piešťanoch (úsek dopravy, resp. ref. investícií).
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Odbor výstavby a dopravy na interné dožiadanie uviedol:
Na základe Vášho interného listu, ktorým nás žiadate o vyjadrenie
k žiadosti
Západoslovenskej distribučnej a.s. o zriadenie vecného bremena v prospech ZSD –
zriadenie a uloženie a uloženie inžinierských sietí – VN a NN káblov na par.č. 7662 a 7507
na Hviezdoslavovej ulici v Piešťanoch v rozsahu podľa priloženého geometrického plánu
z dôvodu výstavby trafostanice na Hviezdoslavovej ulici uvádzame nasledovné
v y j a d r e n i e:
V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie káblová zemná VN prípojka pre kioskovú
trafostanicu navrhovanú na pozemku par.č. 7670 a 7671 je riešená z VN kábla č.466
nachádzajúceho sa pri objekte Aupark na pozemku par.č. 7666/10 a ďalej pokračuje v MK
Hviezdoslavova par.č. 7662 až k navrhovanej trafostanici. Káblové zemné NN rozvody pre
napojenie nového objektu a napojenie na jestvujúce NN rozvody v SR skriniach 29/1 a 11/1
sú riešené od navrhovanej trafostanice v MK Hviezdoslavova par.č. 7662 a par.č. 7507 k.ú.
Piešťany.
Na rekonštrukciu miestnej komunikácie Hviezdoslavova je spracovaná projektová
dokumentácia, z tohto dôvodu požadujeme pokládku VN a NN káblov v komunikácii
v hl. min. 1,0 m v chráničke.
K zriadeniu vecného bremena na pozemky par.č. 7662 a 7507 4208, kde je riešená
pokládka zemnej VN prípojky pre navrhovanú kioskovú trafostanicu a pokládka zemných NN
rozvodov v prospech Západoslovenská distribučná a.s. za splnenie vyššie uvedenej
podmienky nemáme zásadné pripomienky.
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921 01 Piestany

Ing. Jan Konecny,
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)

Ziadam Vas o vypracovanie zmluvy o zriadeni vecneho bremena mezi Vami a Zapadosl.
Distribucnou, z dovodu vystavby Trafostanice na Hviezdoslavovej 16.
Elektroenergeticke zariadenia sa budu nachadzat na casti Zatazenej nehnutelnosti v rozsahu na
parcele c. 7662, registra,,C,, diel 1-34m2 a diel 2-80m2, na parcele c.7507, registra ,,C,, diel 5-74m2
vvznacenom v geometrickom plane na zameranie vecneho bremena cfslo 502/2020, uradne
overenvm dna 01.03.2021 pod aslom Gl-96/2021 (d'alej len ,,Geometricky plan").
Vid. Prilohy :
-geornetrickv plan
-splnomocnenie
-Zapadoslovenska distribucna, a.s.
Sidle:

Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapfsana v:

Obchodnv register okresneho sudu Bratislava I

oddiel: Sa, vlozka cfslo: 3879/B

Zastupena:

Ing. Xenia Albertova =veduca riadenia vlastnickych vztahov

na zaklade poverenia

c. 00363-URI-POIN zo dria

18.09.2020

Jaroslav Klimaj - expert riadenia vlastnfckych vzt'ahov
na zaklade poverenia
ICO:

c. 00363-URI-POIN zo dna

18.09.2020

36 361 518

IC DPH: SK2022189048
S pozdravom

Piest'any 05.03.2021

,Jing. Jan

Konecny ..

921 01 Piest'any

Ing. Jan Konecny,

Mestsky urad PIESfANY
Mesta Piest'any

-1 2. Ol ?021

A.Strakova
Nam. SNP 3
921 01 Piest'any

Dopliiam navrh na ,, Zmluvu o zriadeni vecnych bremien,, , v zmysle jednania s pani A.Strakova, :
-jedna sa o zriadenie a ulozenie lnzinierskych sieti, a to VN a NN kablov / elektroenergeticke
zariadenia/ na Hviezdoslavovej ulici, v rozsahu na prilozenorn Geometrickom plane

c.

-elektrotechnicke zariadenia sa budii nachadzat' na casti Zat'azenej nehnuteYnosti parcel 76&1, registra
,,C,, v rozsahu diel 1 o ploche 34 m2 /ulozenie VN kabla /, diel 2 o ploche 80 m2 /ulozenie NN kabla /,
diel 5 o ploche 74 m2 / ulozenie NN kabla / vyznacenom v geometrickom plane na zameranie

vecneho bremena c.502/2020 . -splnomocnenie ztadatef'a

Piestany 12.04.2021

inq.lan Konecny

.~.c. 6/2021

MD~\

.

I

ZAPADOSLOVENSKA
DISTRIBUCNA

Spolocnost Zapadoslovenska dlstrtbucna, a.s., so sidlom Cu le nova 6, 816 4 7 Bratislava, z apisana v Obchodnom registri
Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka cislo 3879/B, ICO 36 361 518, zastupena na zaklade poverenia 00364URI-POIN zo dria 18.09.2020 JeJ zamestnancami veducim rnanazrnentu zakaznlckvch stavieb Ing. Milosorn C:ervenkom
a veducou riadenia vlastnfckych vzt'ahov Ing. xeniou Albertovou (d'alej len ,,splnomocniteF")

c.

tvmto splnomod\uje
p. Ghanim Y GH E Emkaimi, so sucasnvrn bydliskom •

. 921 01 P estanv, ,

~

(dale] len ,,splnomocnenec"), aby v suvislosti s vvstavbou elektroenergetickvch zariadeni distribucnej sustavv
splnornocniteta Idale] len ,,elektroenergeticke zariadenia"), ktore bude splnomocnitel' budovat na zaklade zmluvy i'.
0170000256 uzavretej medzi splnomocnitel'om a splnomocnencom dria 01.11.2019 (d'alej len ,,zmluva") v rarnci
stavby ,,Piesfany, Hviezdoslavova VN,TS.NN" (dale] len ,,stavba"),
1)

zastupoval splnomocnitel'a v konaniach pred prfslusnvm stavebnvm uradorn, a to v uzemnorn konani o vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby, stavebnom konani o vydanie stavebneho povolenia a inych konaniach
o vydanie invch rozhodnuti a/alebo povoleni potrebnvch pre povolenie stavby, a aby v suvislosti s uyedenvrn v
mene splnomocnitel'a podpisoval, podaval a preberal vsetkv dokumenty, ziadosti, navrhv a ine podania na to

2)

vykonal ukonv potrebne na zabezpei'enie rnajetkovopravneho vysporiadania vztahu splnomocnitel'a
k nehnutel'nostiam, na ktorvch bude splnomocnitel' budovat' elektroenergeticke zariadenia. Splnomocnenec je za
tvm ucelorn opravnenv v mene splnornocnitela av sulade a v rozsahu zrnluvy :
a) vykonat ukonv srnerujuce k uzavretiu kupnvch zmluv a zastupovat' splnomocnitel'a v katastralnorn konani
o vklade vlastnickeho prava splnomocnitel'a k nehnutel'nostiam, ktore su predmetom kupnych zmltiv,
b) vykonat' ukony smerujuce k uzavretiu zmluv o zriadeni vecneho bremena a zastupovat' splnornocnitel'a
v katastralnorn konanf o vklade vecneho brernena viaznuceho na nehnutel'nostiach, ktore su predrnetorn

potrebne,

zmluv o zriadeni vecneho bremena,
a v suvislosti s uvedenym v mene splnomocnitel'a podpisovat, podavat' a preberat vsetky dokumenty, ziadosti,
navrhy a ine podania na to potrebne.
Splnomocnenec nie je opravneny na zaklade tohto plnomocenstva v mene splnomc•c ;itel'a podpisovat' zmluvy
o rnajetkovopravnom vysporiadani uzatvarane podl'a bodu 2) tohto plnomocenstva.
Splnomocnenec nie je opravneny poverovat tretie osoby a udelit' plnomocenstvo tretfm osobam a/alebo externym
pravnym zastupcom na konanie v mene splnomocnitel'a v rozsahu tohto plnomocenstva , s vynimkou nasledovnych
osob:
• p. Ing. Jan Konecny, so sucasnym bydliskom
(d'alej !en ,,Substitucny splnomocnenec").

921 01 Piest'any,

Substitucny splnomocnenec nie je opravneny poverova1' tretie osoby a udelit plnomocenstvo tretfm osobarn a/alebo
externym pravnym zastupcom na konanie v mene splnomocnitel'a v rozsahu tohto plnomocenstva. Splnomocnenec
je povinny doruci1' splnomocnitel'ovi original, alebo uradne overenu kc\piu, poverenia/plnomocenstva, ktorym na
zaklade tohto plnomocenstva poveril Substitucneho splnomocnenca/udelil plnomocehstvo Substitucnemu
splnomocnencovi, a to najneskor do 5 kalendarnych dni odo dna prijatia vystavenia/prijatia (podl'a toho, fo nastane
neskor) takehoto poverenia/plnornocenstva Substitui'nemu splnomocnencovi/Substitucnym splnomocnencom .
Splnomocnenec na zaklade tohto plnomocenstva nie je opravneny scudzovaf, alebo inym sposobom naklada1'
s majetkorn splnomocnitera, prijima1' a vystavovat' zaruky, zmenky, seky alebo ine cenne pa pie re.
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Toto plnomocenstvo straca platnost dfia 31.12.2023.

V Bratislave, dna 15.1.2021

Za sp ln c rn o cn ite la:

---~ .

Ing. Milos Cervenka
veduci manazmentu zakaznlckvch stavieb
Zapadoslovenska distribucna. a.s.

Ing. Xenia Albertova
veduca riadenia vlastnickych vztahov
Zapadoslovenska distribucna. a.s,

Splnomocnenec plnomocenstvo v plnom rozsahu prijima:

v Piestanoch.

dfia

CJ

4·

D {

Ghanim Y GH E Emkaimi
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