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Prítomní: Ing. Zita Bruncková, Ing. Eva Juristová, Ing. Katarína Gonová, Dr. Andrej Klapica,
Ing. Patrik Petráš
Ospravedlnení: Ing. Igor Racík, Ing. Jozef Chudý
Spracovatelia: SMP-Erika Studená, Ing.Michaela Svetlíková, Ing.Margita Galová, Mgr.Marta
Jurčová, JUDr.Lívia Damboráková, Mgr.Eva Kresánková, Ing.Stanislav Mikuš
Hostia: Program :
1. Otvorenie.
2. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A.Hlinku
v Piešťanoch pre materské centrum
3. Nákup 2 ks nových kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP.
4. Vyhodnotenie rozpočtu služieb mesta Piešťany za rok 2015.
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany.
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2015.
7. Návrh dodatku č.10 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605.
8. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú,a.s.,
lokalita Pod Párovcami, Piešťany.
9. A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú,a.s.,
lokalita Holubyho,Piešťany.
B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú,a.s.,
lokalita Holubyho, Piešťany.
10.Obchodná verejná súťaž v lokalite – Návrh pre prevod vlastníctva nehnuteľnosti.
11.Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom na pozemku pod bytovým
domom č.1479/7,lokalita ul.Nám SNP, Piešťany.
12.Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťa - amfiteáter,
lokalita Mestský park.
13.Návrh na nájom pozemku pre Dušana Švancaru a manželku Jarmilu Švancarovú, lokalita Zavretý
kút, Piešťany.
14.Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavlínu Jamborovú, lokalita Skalná, Piešťany.
15.Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet.
16.Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2015.
17. Rôzne
18. Záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Ing. Zita Bruncková a privítala prítomných
členov komisie a hostí. Členovia komisie sa v úvode rokovania jednomyseľne uzniesli na
navrhnutom programe.
Členovia Komisia pre financie a podnikanie prijali nasledovné uznesenia :
Číslo

Bod
prg.

30/2016

2.

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní odporúča:
MsR
Návrh na nájom nebytových priestorov o výmere 84,23 m2 nachádzajúcich sa v Dome MsZ
služieb na ulici A. Hlinku č. 41 v Piešťanoch zapísaných na LV č. 4, pre katastrálne
územie Piešťany ako stavba so súpisným číslom 41, postavená na parcele registra „C“
č. 3506 o výmere 550 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve
1
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Mesta Piešťany, v správe Služieb Mesta Piešťany pre Materské centrum Úsmev, zast.
PhDr. Marcelou Vrbovou, PhD. za účelom rozšírenia Materského centra Úsmev, ktoré
poskytuje verejnoprospešné služby zamerané na rodiny s deťmi na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednoulehotou, s výškou nájomného 1.- EUR za 1 m2 za rok ako
dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl. VII. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany, ako nájom nehnuteľného majetku mesta na sociálne,
charitatívne, osvetové, verejnoprospešné účely, pre potreby občianskych a záujmových
združení na neziskovú činnosť schváliť.
Komisia po prerokovaní odporúča:
31/2016

3.
Nákup 2 kusov nových kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti Služieb Mesta
Piešťany do sumy 29.200,- EUR bez DPH schváliť.

32/2016

4.

MsR
MsZ

Komisia po prerokovaní berie na vedomie s pripomienkou poslancov:
MsR
Vyhodnotenie rozpočtu Služieb Mesta Piešťany za rok 2015
MsZ
- predložiť na septembrové zasadnutie MsZ analyticky rozpísané doterajšie opravy
jednotlivých strojov a následne zvážiť operatívny lízing miesto opráv.

33/2016

5.

Komisia po prerokovaní odporúča:
MsR
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2015
MsZ
schváliť s pripomienkami poslancov:
- predložiť na septembrové zasadnutie MsZ PREHĽAD za rok 2015 o usktutočnení
verejného obstarávania na zákazky k účtu č. 518 a č. 548, s nasledovnými údajmi:
Druh zákazky, Predpokladaná hodnota zákazky, Spôsob zverejnenia zákazky, t. j,
oznámenie o vyhlásení VO alebo Výzva na predkladanie ponúk, počet uchádzačov
v súťaži ( ti, čo predložili cenovú ponuku), názov a adresa úspešného uchádzača,
Cena ponúknutá v ponuke, Typ uzatvorenej zmluvy, Termím ukončenia zmluvy,
počet uzatvorených dodatkov ku zmluve, Deň účinnosti zmluvy ( t. j. zverejnenia
na webovej stránke).
V prípade, že externé služby, dodávanie tovaru alebo
uskutočnenie stavebných prác sa v súčasnosti realizuje na základe Objednávok
alebo uzatvorených zmlúv a dodatkov z predchádzajúcich období, je nutné uviesť
aktívny zoznam tohto plnenia, napr. ( knižničný ARL, internetové pripojenie,
revízie a pod. ) Uviesť údaj , či ide o plnenie na dobu určitú alebo neurčitú a či sa
cena každoročne prehodnocuje, napr. o valorizáciu, infláciu, aktualizáciu, atď...

34/2016

6.

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za
rok 2015 schváliť.
35/2016

7.

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

Návrh Dodatku č.10 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov
č.3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. ( Zimný
štadión) dňa 26.5.2016 schváliť s pripomienkami poslancov:
- po kolaudácii prístavby na ubytovanie, predložiť oddelene zabudované merače na
2
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odpočty energií.
Výsledok hlasovania : odporúča neschváliť Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme
nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605

36/2016

8.

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a
Západoslovenskou
distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ako oprávneným z
vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti
povinného ako vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťažených
nehnuteľnostiach parc.č. 275 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1807 m2 a parc.č.
895/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 38 691 m2, k.ú. Piešťany, zriadenie a uloženie
(preložku) elektroenergetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č. 5/2016
úradne overeného dňa 30.3.2016, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej
stavby a jej odstránenie,s tým, že v prípade odplatnosti, bude platiteľom spol. MG
solutions, s.r.o., IČO 45276307, sídlo Ul. Vančurova 1701/15, Bratislava - schváliť
- odplatne za 10 €/1 bm výmery vecného bremena vyznačeného Geometrickým
plánom č. 5/2016
37/2016

9.

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a Západoslovenskou distribučnou,
a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ako oprávnenou z vecného
bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na
nehnuteľnostiach v k.ú Piešťany, parc.č. 5304 parcela registra „C“ zapísanej v LV č.
5700 ako záhrady vo výmere 1030 m2 a parc.č. 5307/1 parcela registra „C“ zast.
plochy a nádvoria vo výmere 17 582 m2 zapísanej v LV č. 9654, v správe Základnej
školy Holubyho, Piešťany, zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie, vstup, prechod a
prejazd peši, motorovými a nemotorovými prostriedkami a mechanizmami budúcim
oprávneným za účelom výkonu povolených činností, v rozsahu vyznačenom v
Geometrickom pláne č. 177-80/2016 s tým, že v prípade odplatnosti, je povinná
uhradiť odplatu za zriadenie vecného bremena Petra Mráziková, trvale bytom Pod
Párovcami 5190/3C, Piešťany - schváliť
- odplatne za 10 EUR /1 m2 výmery vecných bremien zameraných Geometrickým
plánom č. 177-80/2016
B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými
stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech vlastníka
parc.č. 5306/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 799 m2 parcela registra „C“
a parc.č. 5305/1 záhrady vo výmere 125 m2, parcela registra „C“ , t.č. vo vlastníctve
MUDr. Martina Mrázika, trvale bytom Hlboká 4590/88, Piešťany a Petry Mrázikovej,
trvale bytom Pod Párovcami 5190/3C, Piešťany, ako oprávnených z vecného bremena,
spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí, prípojky plynu, kanalizácie, vody,
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Piešťany, parcely registra „C“, parc.č. 5304
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záhrady vo výmere 1030 m2 zapísanej v LV č. 5700 a parc.č. 5307/1 zast. plochy a
nádvoria vo výmere 17 582 m2 zapísanej v LV č. 9654, v správe Základnej školy
Holubyho, Piešťany, k.ú. Piešťany, v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č.
177-81/2016 na zriadenie vecného bremena
- schváliť
- odplatne za 10 EUR/1 m2 výmery vecných bremien zameraných geometrickým
plánom
38/2016

10.

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

Obchodnú verejnú súťaž v lokalite – Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti
A/ Návrh na výber najvhodnejšieho súťažného návrhu obchodnej verejnej súťaže podľa
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 25/2016 zo dňa 18.2.2016, na
prevod vlastníctva nehnuteľnosti označenej ako parc.č. 3222/11 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 269 m2, parcela registra „C“ kat. územie Piešťany, oddelenej
Geometrickým plánom č. 159/2015 zo dňa 19.8.2015 z parc.č. 3222/1 zastavané
plochy 550 m2 parcela registra „C“, kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 ako
vlastníctvo Mesta Piešťany, doručeného dňa 26.5.2016, v súlade s podmienkami
obchodnej verejnej súťaže:
súťažný návrh Ing. Jána Ninača, trvale bytom Hodžova 2143/16, Piešťany – schváliť
B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti označenej ako parc.č. 3222/11 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 269 m2, parcela registra „C“ kat. územie Piešťany,
oddelenej Geometrickým plánom č. 159/2015 zo dňa 19.8.2015 z parc.č. 3222/1
zastavané plochy 550 m2 parcela registra „C“, kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č.
5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany v kat. území Piešťany, v prospech Ing. Jána
Ninača, trvale bytom Hodžova 2143/16, Piešťany, za kúpnu cenu 75,10 EUR/m2 t.j. za
celkovú kúpnu cenu 20 201,90 EUR v zmysle § 9a ods. 1 písm.a) zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. Predpisov a Čl. VI. ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany - schváliť
39/2016

11.

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

A/Návrh na prevod vlastníctva spoluvlastníckych podielov na pozemku parc.č. 6187/1
parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 249 m2 vo
vlastníctve Mesta Piešťany podľa LV č. 5700 v k.ú. Piešťany, pod bytovým domom
súp.č. 1479 vchod 7 za kúpnu cenu 3,32 EUR/m2, do podielového spoluvlastníctva
vlastníkov bytov nachádzajúcich sa v tomto dome zapísaných v LV č. 7888 podľa
veľkosti podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
prislúchajúcich k tomuto domu, nasledovne:
1. Kačmárová Anna r. Lajdová, trvale bytom D. Jurkoviča 417, Brezová pod Bradlom,
vlastníčka bytu č. 1, spoluvlastnícky podiel 67/1279 do vlastníctva v podiele 1/1
2. Hluchová Eva r. Gajdošíková, trvale bytom Nám.SNP 1479/7, Piešťany, vlastníčka
bytu č. 2, spoluvlastnícky podiel 67/1279 do vlastníctva v podiele 1/1
3. Pániková Viera r. Pániková Mgr., vlastníčka bytu č. 4, spoluvlastnícky podiel
69/1279, do vlastníctva v podiele 1/1 4. Ing. Říha Dušan r. Říha a manž. PhDr.
Mariana Dolinská r. Dolinská, obaja trvale bytom Trhová 3450/54, BratislavaDúbravka, vlastníci bytu č. 5, spoluvlastnícky podiel 70/1279, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 5. Zelková Mária r. Zelková, trvale bytom
4
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Nám.SNP č. 1479/7, Piešťany, a Zelková Katarína r. Zelková, trvale bytom Nám. SNP
č. 1479/7, Piešťany, spoluvlastníčky každá v podiele ½-ica bytu č. 6, spoluvlastnícky
podiel 89/1279, do podielového spoluvlastníctva každá v podiele ½-ica 6. Martinková
Jarmila r. Povrazníková, trvale bytom Uhrova 2992/1, Bratislava a Harajková Zdenka
r. Povrazníková, trvale bytom Vodárenská 4606/90, Piešťany a Luptáková Oľga r.
Povrazníková, trvale bytom Krakovany 37/4 a Slamková Vlasta r. Povrazníková, trvale
bytom Valova 4263/14, spoluvlastníčky každá v podiele ¼ -ina bytu č. 7,
spoluvlastnícky podiel 91/1279, do podielového spoluvlastníctva každá v podiele ¼ ina
7. Lehocký Ľubomír r. Lehocký, trvale bytom Mníchova Lehota č. 335, vlastník bytu č.
8, spoluvlastnícky podiel 111/1279, do vlastníctva v podiele 1/1
8. Ondrejka Ľubomír r. Ondrejka a manž. Ondrejková Anna r. Arctová, obaja trvale
bytom Nám. SNP 1479/7, Piešťany, vlastníci v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov v podiele 1/1 bytu č. 10, spoluvlastnícky podiel 91/1279, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1
9. Korvas Jaromír r. Korvas a manž. Korvasová Edita r. Molnarova, obaja trvale bytom
Nám. SNP č. 1479/7, Piešťany, vlastníci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v
podiele 1/1 bytu č. 11, spoluvlastnícky podiel 89/1279, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 10. Ing. Bednár Stanislav a manž. Bednárová
Helena r. Kirková, obaja trvale bytom Bananská 94, Banka, vlastníci v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1 bytu č. 12, spoluvlastnícky podiel 66/1279, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 11. MUDr. Zacharová Emília
r. Belanová, trvale bytom Sibírska 655/20A, Piešťany a MUDr. Ján Belan rod. Belan,
trvale bytom Energetikov 191/21, Prievidza, spoluvlastníci každý v podiele ½ - ica
bytu č. 9, spoluvlastnícky podiel 69/1279, do podielového spoluvlastníctva každý v
podiele ½-ica 12. Boháč Maximilián r. Boháč, trvale bytom Vajanského 42, Piešťany,
vlastník bytu č. 13, spoluvlastnícky podiel 67/1279, do vlastníctva v podiele 1/1 13.
Ing. Dulla Ján r. Dulla a manž. Dullová Adriana r. Melicherová, obaja trvale bytom
Nám. SNP č. 1479/7, vlastníci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele
1/1 bytu č. 14, spoluvlastnícky podiel 86/1279, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov
v podiele 1/1 14. Ing. Paulech Emanuel r. Paulech a manž. Mgr. Paulechová Eva r.
Oravcová, obaja trvale bytom Nám.SNP č. 1479/7, Piešťany, vlastníci v
bezpodielovom spoluvlastníctve v podiele 1/1 bytu č. 15, spoluvlastnícky podiel
92/1279, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1
15. Ing. Nižňanský Viktor r. Nižňanský a manž. Nižňanská Katarína r. Gardoňová,
obaja bytom Nám.SNP č. 1479/7, Piešťany, vlastníci v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov v podiele 1/1 bytu č. 16, spoluvlastnícky podiel 84/1279, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 16. Držík Branislav r. Držík, trvale bytom
Skalná 3282/20, Piešťany, vlastník priestoru č. 9-2 v podiele 1/1, spoluvlastnícky
podiel 71/1279, do vlastníctva v podiele 1/1 v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. a) a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany čl. VI. ods. 9 písm. a) – prevod nehnuteľného majetku, ktorým sa
realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného
predpisu - schváliť

5

Komisia pre financie a podnikanie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 5/2016
Strana 6 z 1
40/2016

12.

Dátum konania : 07.06.2016

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

A/ Návrh na spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, k.ú.
Piešťany, parc.č. 7927 zast. plochy a nádvoria vo výmere 2663 m2 a stavby súp.č.
1808 na parc.č. 7927, ako prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany obchodnou
verejnou súťažou v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
§ 9a ods. 1 písm.a) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods.
1 písm. a)
schváliť s pripomienkami poslancov
41/2016

13.

ak nebude toto rozhodnutie v rozpore so záujmami mesta s týmto objektom

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

A/ Návrh na nájom pozemku parcely registra „C“ parc.č. 3399/3 zastavané plochy a
nádvoria v celkovej výmere 1051 m2 zapísanej ako vlastníctvo Mesta Piešťany v LV č.
5700, kat. územie Piešťany, v časti vo výmere 145 m2, podľa priloženej situácie,
nájomcovi Dušanovi Švancarovi a manželke Jarmile Švancarovej, trvale bytom
Zavretý kút 48/24, Piešťany, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za
nájomné 1,06 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm.c) – nájom pozemku za
účelom užívania záhradky na nepodnikateľské účely - schváliť
42/2016

14.

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ

A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.č. 8602/2 zastavaná
plocha a nádvoria vo výmere 45 m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 vo
vlastníctve mesta Piešťany, do vlastníctva Pavlíny Jamborovej, trvale bytom Skalná
3262/21, Piešťany, za kúpnu cenu 28,85 EUR/m2, ako dôvod hodný osobitného
zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov §9a ods. 8
písm.e)
– prevod pozemku, ktorý je užívaný žiadateľkou a tento prislúcha k pozemku funkčne
prislúchajúcemu k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé
užívanie bez právneho dôvodu - schváliť
43/2016

15.

Komisia po prerokovaní odporúča :

MsR
MsZ

A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015
- záverečný účet podľa prílohy č.1 schvaľuje výrokom:
-

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

B/ Spôsob financovanie schodku rozpočtu mesta Piešťany k 31.12.2015
podľa prílohy č.2
- schvaľuje
C/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií za rok 2015
podľa prílohy č. 3
- schvaľuje
6
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D/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu
mesta Piešťany za rok 2015 podľa prílohy č. 4
- berie na vedomie
44/2016

16.

Komisia po prerokovaní odporúča :

MsR
MsZ

Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2015
- berie na vedomie

Zapísal: Zuzana Tomešková
Rozdeľovník:
V Piešťanoch dňa: 9.6.2016
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia

Schválil: Ing. Zita Bruncková
predsedníčka komisie
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