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Prítomní: Ing. Zita Bruncková, Ing. Jozef Chudý, Ing. Eva Juristová, Ing. Igor Racík, Dr. Andrej
Klapica, Ing. Patrik Petráš
Ospravedlnený Ing. Katarína Gonová
Hostia: Zástupca seniorského parlamentu - Ing. Mária Tomášková
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku ZŠ F.E.Scherea, Piešťany
Spracovateľ: PaedDr. Gizela Taláčová, riaditeľka základnej školy
3. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MUDr. Jozefa Haringa, PhD. a manželku PaedDr.
Elenu Haringovú, lokalita Detvianska ul., Piešťany
Spracovateľ: Mgr. E. Kresánková, referent Oddelenia právnych a klientskych služieb
4. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre SPP – distribúcia, a.s., lokalita
Vrbovská cesta, Piešťany
Spracovateľ: Mgr. E. Kresánková, referent Oddelenia právnych a klientskych služieb
5. Rôzne
6. 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 komisie pre financie a podnikanie prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

23/2017

3.

Adresát

Znenie
Komisia odporúča
A)Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku ZŠ F. E. Scherera
Piešťany v úhrnnej obstarávacej hodnote 18 832,31 €
a v členení :
Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDIHM)
787,78 €
Dlhodobý hmotný majetok (DIHM)
4 711,28 €
Drobný hmotný majetok (DHM)
13 333,25 €
schváliť.

24/2017

4.

Komisia odporúča

MsR
MsZ

MsR
MsZ

A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany, parc.č. 2472/2
záhrady vo výmere 14 m2, parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 a parc.č. 843/1
ostatné plochy vo výmere 23 m2, parcela registra „E“ zapísanej v LV č. 10931 kat.
územie Piešťany, za kúpnu cenu 10,60 EUR/m2 a parc.č. 843/1 ostatné plochy vo
výmere 23 m2, parcela registra „E“ zapísanej v LV č. 10931 kat. územie Piešťany za
kúpnu cenu 9,62 EUR/m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Jozefa
Haringa, PhD. a manželku PaedDr. Elenu Haringovú, bytom Vodárenská 4769/122,
Piešťany, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm.e)
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj
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pozemkov funkčne prislúchajúcich k susediacim pozemkom a rod. domu
v spoluvlastníctve žiadateľov, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu, s tým,
že žiadateľ bude povinný pred uzavretím kúpnej zmluvy na vlastné náklady dať
vypracovať a predložiť predávajúcemu znalecký posudok v zmysle zák.č. 315/2016 Z.z.
v platnom znení schváliť.
25/2017

5.

Komisia odporúča

MsR
MsZ

A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a SPP – distribúcia, a.s., IČO:
35 910 739, sídlo Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ako oprávneným z vecného
bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti
strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti, k.ú Piešťany, zapísanej v LV č. 10931 ako parc.č.
4541/1 orná pôda v celkovej výmere 530 m2, zriadenie a uloženie STL distribučného
plynovodu, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie, stavebné úpravy a jeho odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu za účelom
jeho užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, právo vstupu, prechodu a prejazdu
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti, za
účelom výkonu povolených činností súvisiacich s prevádzkou STL distribučného
plynovodu, v rozsahu Geometrického plánu č. 40-16/2017 zo dňa 31.3.2017, na dobu
neurčitú, s tým, že v prípade odplatnosti za zriadenie vecného bremena, je povinný
uhradiť odplatu za zriadenie vecného bremena ako platiteľ Stakotra Manufakturing,
s.r.o., IČO: 00 6801 508, sídlo Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
odplatne za 10,00 EUR/m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č. 4016/2017 schváliť.

Zapísal: Zuzana Tomešková
V Piešťanoch dňa: 24.4.2017

Rozdeľovník:
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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