Mestská rada mesta Piešťany

Uznesenia
z 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany,
konaného dňa 19. februára 2008

1. Otvorenie
Uznesenie MsR č. 13/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Schvaľuje
návrh programu 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany so zmenou
zaradiť za pôvodný bod 12. nový bod (Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2008 –
navýšenie položky 635 006 – Štandardná a rutinná údržba budov, priestorov,
objektov o sumu 161 000,- Sk) nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie
a) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice
Plnenie uznesení zo zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného
dňa 15. 01. 2008
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti školstva a vzdelávania
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti športu
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky
Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v Meste Piešťany
za rok 2007
Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F. E. Scherera
a Občianskym združením „Orbis Slovakia“ so sídlom Piešťany, Winterova 62
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy Materskej
školy – MŠ 8. mája 2, Piešťany
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy Základnej
školy Holubyho 19, Piešťany
Návrh na zaradenie nákupu zvukovej aparatúry do rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2008
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2008 – navýšenie položky 635 006 –
Štandardná a rutinná údržba budov, priestorov, objektov o sumu 161 000,- Sk
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre Základnú školu Brezová
- energetické úpravy a oplotenie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre Základnú školu Holubyho
- rekonštrukcia
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre rekonštrukciu – Domov
sociálnych služieb
Návrh Dodatku č. 1 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva
pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany
Prerokovanie petície obyvateľov Ul. Vodárenská v Piešťanoch

19. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Vodárenská, Piešťany,
pre Hudákovú Renátu rod. Kačmarskú a Antalovú Máriu rod. Kačmarskú
20. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Kúpeľná, Piešťany,
pre manželov MUDr. Luboša Černohorského a MUDr. Beatricu Černohorskú
21. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Štefánikova, Piešťany,
pre Pavla Balážika
22. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Stromová, Piešťany,
pre Halmayovú Augustu a Ing. Halmayovú Jurinu
23. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Štefánikova, Piešťany,
pre Kristínu Stankovskú, Ing. Mateja Stankovského, Rastislava Stankovského
24. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Nám. J. Kráľa, Piešťany,
pre PaedDr. Jaroslava Vaška a spol.
25. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti pre Katarínu Čapuchovú a spol.
v lokalite Štefánikova ulica
26. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Rázusova ulica
pre TATRATOUR REALITY, a.s., Piešťany
27. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti pre Editu Jurkowitschovú
v lokalite Bodona
28. Plán Mesta Piešťany na zavedenie EURA
29. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2007
30. Rôzne
31. Ukončenie

B/ Určuje
overovateľov zápisnice :

zapisovateľov zápisnice:

Ing. Iveta Babičová
Ing. Timotej Miština, CSc.
Adriana Obuchová
Jana Štefková

Hlasovanie za zmenu programu (zaradiť za pôvodný bod 12. nový bod - Návrh
na zmenu rozpočtu na rok 2008 – navýšenie položky 635 006 – Štandardná
a rutinná údržba budov, priestorov, objektov o sumu 161 000,- Sk):
Prítomných :
4
Za
:
4
Hlasovanie za program ako celok:
Prítomných :
5
Za
:
5
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2.

Plnenie uznesení zo zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného
dňa 15. 01. 2008________________________________________________
Uznesenie MsR č. 14/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
plnenie uznesení zo zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného
dňa 15. 01. 2008 schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
3. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej
Uznesenie MsR č. 15/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
poskytnutie finančnej dotácie z položky príspevky pre PO a FOP
– časť charita, humanitárna a sociálna oblasť pre:
1)

Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
na projekt: Nízkoprahové zariadenie – Klub „Place 4U“
vo výške 121 700,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
2)

Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
na projekt „Protidrogové fórum“ vo výške 40 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
3)

Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
na projekt „Klub rodičov závislých detí“ vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
poskytnutie finančnej dotácie z položky príspevky pre PO a FOP
– časť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia pre:
1)

Národný ústav reumatických chorôb na projekt „Obnovenie
prevádzky sonografického pracoviska oddelenia funkčnej
diagnostiky v NURCH Piešťany“ vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
2)

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na projekt
„Slnko, voda, vzduch a je zdravý duch“ vo výške 15 000,-Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
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4. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti školstva a vzdelávania
Uznesenie MsR č. 16/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky
pre PO a FOP – oblasť školstva a vzdelávania pre:
Základnú školu Holubyho na projekt: Vytvorenie informačnoporadenskej zóny výchovného a kariérového poradenstva
vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky
pre PO a FOP – oblasť školstva a vzdelávania pre:
Gymnázium sv. M. Archanjela na projekt: Školský rozhlas
vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
C/ Odporúča
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky
pre PO a FOP – oblasť školstva a vzdelávania pre:
Slovenský skauting na projekt: Skauti, poďme! – tábor pre deti
vo výške 15 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
5. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry
Uznesenie MsR č. 17/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:
Dom umenia SKZ MK SR na projekt: 53. ročník Piešťanského festivalu
vo výške 18 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:
Dom umenia SKZ MK SR na projekt : 10. ročník česko-slovenského
festivalu Piešťanské randezvous vo výške 15 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
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C/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:
MFF Piešťany na projekt: 3. medzinárodný filmový festival Cinematik
Piešťany vo výške 30 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
D/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:
Coro Laudamus na projekt: Vianočné impresie 2008 – 3. medzinárodný festival adventnej a vianočnej piesne Piešťany 2008
vo výške 20 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
E/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity pre:
Občianske združenie MARHÁT na projekt: Život na vidieku
pod Marhátom v 20. storočí vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

6. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti športu
Uznesenie MsR č. 18/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť telovýchova a šport pre:
Veslársky klub Sĺňava Piešťany na projekt: 28. ročník medzinárodnej
veslárskej regaty o Pohár SNP vo výške 15 000,- Sk
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
3
Zdržal sa
:
2
B/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť telovýchova a šport pre:
Piešťanský plavecký klub na projekt: Plavecká príprava mládeže
vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
3
Zdržal sa
:
2

5

C/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť telovýchova a šport pre:
Basketbalový klub mládeže Piešťany na projekt Piešťanská basketbalová liga 2008/2009 – 3. ročník vo výške 10 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
D/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť telovýchova a šport pre:
Slovenský cykloklub na projekt: 13. ročník národného zrazu
cykloturistov Piešťany vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
E/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť telovýchova a šport pre:
Klub vodného póla Kúpele Piešťany na projekt: Aktivity mládežníckych
družstiev – zabezpečenie tréningových podmienok a súťaží žiakov a ich
materiálneho vybavenia vo výške 30 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
F/

Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť telovýchova a šport pre:
Klub vodného lyžovania a vodných športov na projekt: Príprava
mládeže 2008 vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
G/ Odporúča
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
– oblasť telovýchova a šport pre:
OZ ČANGO na projekt: ČANGO 2008 – realizačné zabezpečenie
vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

7. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky
Uznesenie MsR č. 19/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
poskytnutie dotácií z položky transfery jednotlivcov a neziskových
organizácií – príspevky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

6

– oblasť ekológie a environmentalistiky pre:
Občianske združenie pri Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch
na projekt „Sprístupnenie botanickej záhrady SZaŠ ako relaxačnonáučnej plochy pre občanov mesta Piešťany“
vo výške 20 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
poskytnutie dotácií z položky transfery jednotlivcov a neziskových
organizácií – príspevky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov
– oblasť ekológie a environmentalistiky pre:
Občianske združenie Živá planéta na projekt „Zrnko pre deti a verejnosť“
vo výške 30 000,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
C/ Odporúča
poskytnutie dotácií z položky transfery jednotlivcov a neziskových
organizácií – príspevky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov
– oblasť ekológie a environmentalistiky pre:
Orbis Slovakia na projekt „EKOCHODNÍK“ vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
D/ Odporúča
poskytnutie dotácií z položky transfery jednotlivcov a neziskových
organizácií – príspevky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov
– oblasť ekológie a environmentalistiky pre:
Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v rastlinnej výrobe
na projekt „V. medzinárodná vedecká konferencia ECOMIT zameraná
na problematiku trvalo udržateľných systémov hospodárenia“
vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
4
Zdržal sa
:
1
E/ Odporúča
poskytnutie dotácií z položky transfery jednotlivcov a neziskových
organizácií – príspevky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov
– oblasť ekológie a environmentalistiky pre:
Regionálne centrum Sloboda zvierat na projekt „Oprava kotercov
pre psov – podlaha, predná časť, strecha“ vo výške 15 500,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
F/

Odporúča
poskytnutie dotácií z položky transfery jednotlivcov a neziskových
organizácií – príspevky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov
– oblasť ekológie a environmentalistiky pre:
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Občianske združenie ČANGO na projekt „ČANGO 2008“
vo výške 0,- Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

8.

Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany
za rok 2007_________________________________________________
Uznesenie MsR č. 20/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Berie na vedomie
vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany
za rok 2007.
Prítomných :
5
Za
:
5

9.

Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F. E. Scherera
a Občianskym združením „Orbis Slovakia“ so sídlom Piešťany, Winterova 62
Uznesenie MsR č. 21/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi Základnou školou
F.E. Scherera a Občianskym združením „Orbis Slovakia“ so sídlom Winterova 62, Piešťany za nájom 200,- Sk/m2/rok a úhradu za služby spojené
s nájmom v sume 272,- Sk/m2/rok na dobu neurčitú s podmienkou vysporiadania si pohľadávky voči Službám mesta Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

10. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy Materskej
školy – MŠ 8. mája 2, Piešťany________________________________________
Uznesenie MsR č. 22/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
protokol o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy Materskej
školy – MŠ 8. mája 2, 921 01 Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
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11. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy Základnej
školy Holubyho 19, Piešťany__________________________________________
Uznesenie MsR č. 23/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
protokol o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy Základnej
školy Holubyho 19, Piešťany
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

12. Návrh na zaradenie nákupu zvukovej aparatúry do rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2008________________________________________________________
Uznesenie MsR č. 24/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na zaradenie nákupu zvukovej aparatúry v cene 70 000,- Sk do rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2008 schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

13. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2008 – navýšenie položky 635 006 Štandardná a rutinná údržba budov, priestorov, objektov o sumu 161 000,- Sk
Uznesenie MsR č. 25/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na zmenu rozpočtu na rok 2008 – navýšenie položky 635 006 – Štandardná
a rutinná údržba budov, priestorov, objektov o sumu 161 000,- Sk na opravu
transformátora v objekte Zimného štadióna v Piešťanoch použitím finančných
prostriedkov z rezervného fondu schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
14. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre Základnú školu Brezová
- energetické úpravy a oplotenie__________________________________
Uznesenie MsR č. 26/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia
1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu Základná
škola Brezová – energetické úpravy, ktorý je realizovaný pre Mesto
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Piešťany a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
C/ Odporúča
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 2 555 000 SKK vrátane DPH schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
15. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre Základnú školu Holubyho
- rekonštrukcia_________________________________________________
Uznesenie MsR č.27/2008
Mestská rada po prerokovaní
A/ Odporúča
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia
1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu Základná
škola Holubyho – rekonštrukcia, ktorý je realizovaný pre Mesto Piešťany
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
C/ Odporúča
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 1 450 000 SKK vrátane DPH schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
16. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre rekonštrukciu - Domov
sociálnych služieb____________________________________________
Uznesenie MsR č. 28/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia
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1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu Domov
sociálnych služieb – rekonštrukcia, ktorý je realizovaný pre Mesto Piešťany
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
Prítomných :
5
Za
:
5

schváliť.

C/ Odporúča
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 3 700 000 SKK vrátane DPH schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
17. Návrh dodatku č. 1 k metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva
pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany_____________________________
Uznesenie MsR č. 29/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
mestskému úradu spracovať prílohu dodatku – zoznam konkrétnych radových
garáží na území mesta Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
1. Upraviť text v Čl. II. bod 5 nasledovne:
V prípade prevodu zastavaného pozemku stavbou, drobnou stavbou, príp.
príslušenstvom vo vlastníctve Mesta Piešťany mesto objedná na vlastné
náklady vypracovanie znaleckého posudku;
2. Ceny pozemkov pod radovými zástavbami garáží v jednotlivých zónach
atraktivity určiť nasledovne:
Atraktivita I. 1 000,- Sk/m2
Atraktivita II. 950,- Sk/m2
Atraktivita III. 900,- Sk/m2
Atraktivita IV. 850,- Sk/m2
Atraktivita V. 800,- Sk/m2
Prítomných :
5
Za
:
1
Proti
:
1
Zdržal sa
:
3
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že MsR tento návrh neodporúča schváliť!
C/ Odporúča
návrh Dodatku č. 1 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva
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pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany schváliť s pripomienkami poslancov.
Prítomných :
5
Za
:
4
Proti
:
1

18. Prerokovanie Petície obyvateľov Ul. Vodárenská v Piešťanoch
Uznesenie MsR č. 30/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany prijať nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany k Petícii obyvateľov Ul. Vodárenská
v Piešťanoch, podanej dňa 25. 01. 2008, zaujíma nasledovné stanovisko:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany nie je si vedomé porušenia postupu pri
schvaľovaní uznesenia MsZ č. 255/2007, prerokovaného na 10. riadnom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 14.12.2007.
Prítomných :
5
Za
:
5

19. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Vodárenská, Piešťany,
pre Hudákovú Renátu rod. Kačmarskú a Antalovú Máriu rod. Kačmarskú
Uznesenie MsR č. 31/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, k.ú.
Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 ako parc. č. 2784/2 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 13 m2, do podielového spoluvlastníctva Hudákovej
Renáty rod. Kačmarskej, bytom Trenčín – Orechové, Ul. Lesnícka 31/8,
v podiele 1/2 –ina a Antalovej Márii rod. Kačmarskej, bytom Hollého 1995/2,
Piešťany v podiele 1/2 – ina, za kúpnu cenu 10,- Sk/m2 schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

20. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Kúpeľná, Piešťany,
pre manželov MUDr. Luboša Černohorského a MUDr. Beatricu Černohorskú
Uznesenie MsR č. 32/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
nájom pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, k. ú. Piešťany, zapísaného
v LV č. 5700 ako parc. č. 8537/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
27 m2, v prospech manželov MUDr. Luboša Černohorského a manž. Beatricu
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Černohorskú rod. Hovorkovú, bytom Ul. Kúpeľná 3502/7, Piešťany
za nájomné vo výške15,- Sk/m2/rok schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
3
Proti
:
1
Zdržal sa
:
1

21. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Štefánikova, Piešťany,
pre Pavla Balážika______________________________________________
Uznesenie MsR č. 33/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
nájom pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, k.ú. Piešťany zapísaného
v LV č. 5700 ako parc. č. 5607 záhrady vo výmere 67 m2, v prospech
Pavla Balážika, bytom Ul. Štefánikova 1439/54, Piešťany za nájomné
vo výške 15,- Sk/m2/rok schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
4
Proti
:
1

22. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Stromová, Piešťany,
pre Halmayovú Augustu a Ing. Halmayovú Jurinu__________________
Uznesenie MsR č. 34/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany,
k.ú. Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 ako parc. č. 5780/2 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, do podielového spoluvlastníctva
Halmayovej Augusty, bytom Stromová 186, Piešťany v podiele 1/2 -ina
a Ing. Halmayovej Juriny, bytom Javorinská 2446/1, Piešťany v podiele
1
/2 -ina, za kúpnu cenu 2 600,- Sk/m2, v prípade nesúhlasu s odpredajom
uzavrieť nájomnú zmluvu za nájomné vo výške 15,- Sk/m2/rok schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
4
Proti
:
1
23. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Štefánikova, Piešťany,
pre Kristínu Stankovskú, Ing. Mateja Stankovského, Rastislava Stankovského
Uznesenie MsR č. 35/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
nájom k pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, k.ú. Piešťany, zapísaného
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v LV č. 5700 ako parc. č. 5603 záhrady vo výmere 59 m2, do podielového
nájmu Ing. Kristíny Stankovskej, bytom Štefánikova 52, Piešťany v podiele
1/3 - ina, Ing. Mateja Stankovského, bytom Átriova 1571/1, Dunajská Streda
v podiele 1/3 – ina, Rastislava Stankovského, bytom Stromová 8, Piešťany
v podiele 1/3 – ina, za nájomné vo výške 15,- Sk/m2/rok
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
4
Proti
:
1
24. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Nám. J. Kráľa, Piešťany,
pre PaedDr. Jaroslava Vaška a spol._______________________________
Uznesenie MsR č. 36/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany,
k.ú. Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 ako parc. č. 8311/2 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, do podielového spoluvlastníctva
PaedDr. Jaroslav Vašek, bytom Scherera 32, Piešťany v podiele 1/4 -ina,
Marián Vašek, bytom M. Bela 44, Piešťany v podiele 1/4 -ina, Vladimír
Vašek, bytom Nám. J. Kráľa 14, Piešťany v podiele 1/4 -ina, Agneša
Vašková, bytom Nám. J. Kráľa 14, Piešťany v podiele 1/4 -ina, za kúpnu
cenu 2 080,- Sk/m2, v prípade nesúhlasu s odpredajom uzavrieť nájomnú
zmluvu za nájomné vo výške 15,- Sk/m2/rok schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
3
Proti
:
1
Zdržal sa
:
1
25. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti pre Katarínu Čapuchovú a spol.
v lokalite Štefánikova ulica_________________________________________
Uznesenie MsR č. 37/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
uzavrieť nájomnú zmluvu na nehnuteľnosť parc. č. 5610 – záhrada o výmere
47 m2 v kat. úz. Piešťany, zapísaných v LV č. 5700, do podielového nájmu
Mariána Šaradina, bytom Kollárova 7, Piešťany v podieli 1/5, Pavla Šaradina,
bytom 210 Ruwencrest Road Yortown HGTS, NY 10 598, USA v podieli 1/5,
Jozefa Šaradina, bytom Štefánikova 1438/56, Piešťany v podieli 1/5, Annu
Dungelovú, rod. Šaradinovú, bytom 138 Cypress Way E/1, Naples, FL 34110,
USA v podieli 1/5 a Katarínu Čapuchovú, rod. Šaradinovú, bytom Vrbovská cesta
4727/22, Piešťany v podieli 1/5, za nájomné vo výške 15,- Sk/m2/rok schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
4
Proti
:
1
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26. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Rázusova ulica
pre TATRATOUR REALITY, a.s., Piešťany____________________
Uznesenie MsR č. 38/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti parc. č. 6537 – záhrady o výmere
59 m2 v lokalite Rázusova ul. v kat. úz. Piešťany, zapísanej v LV č. 5700,
za cenu 2 340,- Sk/m2 pre TATRATOUR REALITY, a.s., Teplická 74,
Piešťany, IČO 36 252 069 schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
4
Zdržal sa
:
1
27. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti pre Editu Jurkowitschovú
v lokalite Bodona_____________________________________________
Uznesenie MsR č. 39/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Neodporúča
návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti parc. č. 462/4 – zast. pl. o výmere
100 m2 podľa Geometrického plánu č. 18-90-79-2007 v kat. úz. Piešťany,
zapísaných v LV č. 5700 pre Editu Jurkowitschovú, Teplická 25/126,
Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
28. Plán Mesta Piešťany na zavedenie EURA
Uznesenie MsR č. 40/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Berie na vedomie
plán Mesta Piešťany na zavedenie eura.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
uložiť riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodnej
spoločnosti zriadených a založených Mestom Piešťany vypracovať vlastné
plány na zavedenie eura a menovať vlastné eurotímy
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
C/ Odporúča
uložiť vedúcim všetkých eurotímov pripraviť plnenie plánu na zavedenie
eura na rokovanie mestského zastupiteľstva 3.7.2008
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
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29. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2007
Uznesenie MsR č. 41/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Berie na vedomie
„Správu o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2007“.
Prítomných :
5
Za
:
5
30. Rôzne
Uznesenie MsR č. 42/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Žiada
Mestský úrad o doplnenie materiálu pod bodom 20. schváleného programu
- „Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Ul. Kúpeľná, Piešťany
pre manželov MUDr. Luboša Černohorského a MUDr. Beatricu Černohorskú“
o využitie parcely 8537/2.
Prítomných :
5
Za
:
3
Zdržal sa
:
2
V Piešťanoch dňa 22. februára 2008

..........................................
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
v.r.

..........................................
RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ Piešťany
v.r.

..........................................
Ing. Iveta Babičová
overovateľ zápisnice
v.r.

..........................................
Ing. Timotej Miština
overovateľ zápisnice
v.r.
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