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Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 2.2.2016
Názov materiálu: NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA MsZ
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na zrušenie Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 235/2015 v znení
Zriadenie vecného bremena medzi oprávneným z vecného bremena Západoslovenská
distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Mestom Piešťany ako povinným z vecného
bremena a platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena EQUIS INVEST, s. r. o., IČO:
44 397 381, so sídlom ul. 29. augusta 28/D, Bratislava 811 09, spočívajúceho v povinnosti
povinného z vecného bremena v rozsahu Geometrického plánu č. 40-88/2015 na vyznačenie
vecného bremena zo dňa 25.11.2015 strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 1505/5
parcela registra „C“ vo výmere 3492 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v LV č. 5700
k. ú. Piešťany zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu stavby „Bytové
domy – Bodona, sekcie G, H, I – NNK“, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie a v nevyhnutnom
rozsahu celej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopr. prostriedkami, strojmi a mechanizmami, oprávneným za účelom
výkonu povolenej činnosti, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, za
jednorazovú odplatu 10,- EUR/bm ako vecné bremeno in personam
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Návrh na zriadenie vecného bremena medzi oprávneným z vecného bremena Západoslovenská

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Mestom Piešťany ako povinným z vecného
bremena a platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena EQUIS INVEST, s. r. o., IČO:
44 397 381, so sídlom ul. 29. augusta 28/D, Bratislava 811 09, spočívajúceho v povinnosti
povinného z vecného bremena v rozsahu Geometrického plánu č. 40-88/2015 na vyznačenie
vecného bremena zo dňa 25.11.2015 strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 1505/5
parcela registra „C“ vo výmere 3482 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v LV č. 5700 k.
ú. Piešťany zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu stavby „Bytové domy
– Bodona, sekcie G, H, I – NNK“, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie a v nevyhnutnom
rozsahu celej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopr. prostriedkami, strojmi a mechanizmami, oprávneným za účelom výkonu
povolenej činnosti, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, za jednorazovú
odplatu 10,- EUR/bm ako vecné bremeno in personam.
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a MS MsÚ Piešťany
Predkladá: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 27.1.2016

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parc.č. 1505/5 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 3482 m2 kat. územie Piešťany zapísanej v LV č. 5700. Parcela sa
nachádza v lokalite Bodona.
Uznesením MsZ č. 235/2015 dňa 17.12.2015 bolo, na základe predchádzajúceho uzavretia
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, schválené zriadenie vecného bremena
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., pričom v predkladanom materiáli v uznesení
bola uvedená výmera 3492 m2. Správna výmera má byť 3482 m2. Ide o zrejmú chybu
v písaní, čoho dôkazom je aj dôvodová správa, k materiálu predkladaného na rokovanie
zastupiteľstva dňa 17.12.2015, kde výmera bola uvedená správne.
Z dôvodu zosúladenia uznesenia s údajmi zapísanými v katastri nehnuteľností tejto
parcely predkladáme v bode A/ návrh na zrušenie pôvodného Uznesenia MsZ č.235/2015
a v bode B/ návrh na schválenie nového uznesenia s uvedením správnej výmery parcely č.
1505/5.

