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Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 14/2022 zo dňa 03.02.2022,
týkajúcu sa parcely registra „C“ zapísanej na LV č. 5700 k.ú. Piešťany ako parc. č. 3399/2
ostatná plocha o výmere 6777 m2 a spočívajúcu v zmene nesprávnej výmery 29 m2 na správnu
výmeru 6777 m2 tak, že dotknuté uznesenie znie nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom
Piešťany ako povinným z vecného bremena a manželmi Ing. Filipom Kozákom a Mgr.
Miroslavou Kozákovou, obaja bytom A. Hlinku 55/57, 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“,
č. 3399/2, ostatná plocha o výmere 6777 m2 v rozsahu Geometrického plánu č. 216/2021
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc.
č. 3399/2, úradne overeného dňa 13.12.2021 Okresným úradom Piešťany, katastrálny
odbor, pod č. G1-938/2021
strpieť zriadenie a uloženie inžinierskej siete (elektrického vedenia), užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy, jej
odstránenie a v celom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti právo vstupu za účelom výkonu
povolených činností súvisiacich s užívaním inžinierskej siete oprávneným z vecného
bremena, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ na dobu
neurčitú bezodplatne.
-

schvaľuje
schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Uzatvorenie dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a manželmi Ing. Filipom Kozákom a Mgr.
Miroslavou Kozákovou, obaja bytom A. Hlinku 55/57, 921 01 Piešťany ako oprávnenými
z vecného bremena, ktorým sa účinnosť predmetnej zmluvy zosúladí pre potreby
katastrálneho konania podľa V 1022/2022
-

schvaľuje
schvaľuje s pripomienkami poslancov

Spracoval: Mgr. Daša Kollárová, Odbor právny a KC

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

Predkladá: Ing. Lucia Duračková, poverená zast. prednostky MsÚ

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

V Piešťanoch, 14.06.2022
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany dňa 03.02.2022 prijalo Uznesenie MsZ
č. 14/2022, v ktorého časti týkajúcej sa parcely registra „C“ zapísanej na LV č. 5700 k.ú.
Piešťany ako parc. č. 3399/2 ostatná plocha o výmere 6777 m2 bola uvedená výmera 29 m2
a správna výmera mala byť 6777 m2.
Uvedenú chybu v písaní ako zrejmú nesprávnosť je potrebné v katastrálnom konaní
vedenom na Okresnom úrade Piešťany podľa V 1022/2022 zosúladiť podľa žiadosti žiadateľa
a uzatvorenej zmluvy. Predmetom je teda návrh na opravu uznesenia MsZ č. 14/2022
a zároveň uzatvorenie dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena pre potreby
katastrálneho konania.
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