Mestská rada mesta Piešťany

U z n e s e n i a
z 8. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany,
konaného dňa 28. októbra 2008

1. Otvorenie
Uznesenie MsR č. 187/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Schvaľuje
program 8. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie
Plnenie uznesení zo zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného
dňa 23. 09. 2008
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľností
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za ubytovanie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za predajné automaty
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za nevýherné hracie
prístroje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za psa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za uţívanie verejného
priestranstva na území mesta Piešťany
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany
Poradie náhradníkov na uvoľnené nájomné byty
Návrh nového Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany
Návrh nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
Generel zelene mesta Piešťany
Informácia o riešení ţiadosti o presťahovanie útulku pre zvieratá
Príloha k Prevádzkovému poriadku pohrebísk v meste Piešťany – ceny za prenájom
hrobových miest
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2008
Návrh na likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany
Návrh na určenie výšky nájomného za pozemky vo vlastníctve mesta Piešťany
Návrh na zrušenie uznesenia
Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Meštianska, Sládkovičova a Ţilinská
v Piešťanoch

21. Návrh doriešenia majetkovoprávnych poţiadaviek p. Hedvigy Adamcovej v súvislosti
s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 258/2002/C
22. Návrh nájmu pozemkov v prospech MGM, s.r.o. za účelom vybudovania
verejných parkovacích miest
23. Návrh na zriadenie vecného bremena v kat. úz. Kocurice pre TAVOS,
a. s., Piešťany
24. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Nám. J. Kráľa pre Ing. Milana
Feketeho s manţ.
25. Návrh na zriadenie vecného bremena v lokalite Čkalovova ulica pre Mgr. Ivana
Šimončíka a manţ. Natašu
26. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a podmienkach vyuţívania
vodohospodárskeho majetku na korune hrádze
27. Návrh na zámenu pozemkov v lokalite Pod Párovcami medzi Mestom Piešťany
a Viliamom Putterom a Mariánom Putterom
28. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Kláštorská, Piešťany pre Katarínu
Roháčkovú a spol.
29. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita ul. Kuzmányho, Piešťany pre
Norberta Škorvagu
30. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita ul. Javorová, Piešťany pre
Branislava Baďuru
31. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod vstavanými garáţami,
lokalita Čkalovova ul.
32. Rôzne
33. Ukončenie
B/ Určuje
overovateľov zápisnice

:

Ing. Eva Wernerová
Ing., Bc. Eva Kolláriková

zapisovateľa zápisnice

:

Adriana Obuchová
Jana Štefková

Hlasovanie za program ako celok:
Prítomných :
5
Za
:
5

Plnenie uznesení zo zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného
dňa 23. 09. 2008________________________________________________
Uznesenie MsR č. 188/2008
2.

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Berie na vedomie
plnenie uznesení zo zasadnutia mestskej rady mesta Piešťany konaného
dňa 23. 09. 2008
Prítomných :
6
Za
:
6

2

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľností
Uznesenie MsR č. 189/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľností“
schváliť.
Prítomných :
6
Za
:
6

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za ubytovanie
Uznesenie MsR č. 190/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za ubytovanie“ schváliť.
Prítomných :
6
Za
:
6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za predajné
automaty________________________________________________________
Uznesenie MsR č. 191/2008
5.

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za predajné
automaty“
schváliť.
Prítomných :
6
Za
:
6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za nevýherné
hracie prístroje __________________________________________________
Uznesenie MsR č. 192/2008
6.

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za nevýherné
hracie prístroje“ schváliť.
Prítomných :
6
Za
:
6

3

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za psa
Uznesenie MsR č. 193/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za psa“
Prítomných :
6
Za
:
6

schváliť.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady_________________________
Uznesenie MsR č. 194/2008
8.

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ schváliť.
Prítomných :
6
Za
:
6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za uţívanie
verejného priestranstva na území mesta Piešťany______________________
Uznesenie MsR č. 195/2008
9.

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za uţívanie
verejného priestranstva na území mesta Piešťany“ schváliť.
Prítomných :
6
Za
:
6
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach
státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území
mesta Piešťany________________________________________________
Uznesenie MsR č. 196/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
v § 1 bod 4 odstrániť časť vety: „ ...okrem zriadených parkovacích miest na ulici
Teplická a Winterova, kde je moţné parkovať len s platným parkovacím lístkom.“
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
1
Zdrţalo sa :
4
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, ţe tento návrh MsR neodporúča schváliť!

4

B/ Odporúča
v sadzobníku úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného
parkovania v bode b) a v bode c) zmeniť sadzbu z uvedených 0,50 €/hod. na 0,60 €/hod.
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
3
Zdrţalo sa :
2
C/ Odporúča
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach státia
v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany
schváliť s pripomienkami poslancov.
Prítomných :
5
Za
:
4
Zdrţalo sa :
1

11. Poradie náhradníkov na uvoľnené nájomné byty
Uznesenie MsR č. 197/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Schvaľuje
„Poradie náhradníkov na uvoľnené nájomné byty“.
Prítomných :
5
Za
:
5

12. Návrh nového Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany
Uznesenie MsR č. 198/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
13. Návrh nového Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
Uznesenie MsR č. 199/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany (s pripomienkami
poslancov zo stretnutia dňa 23.10.2008, ktoré boli MsR osvojené)
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

5

14. Generel zelene mesta Piešťany
Uznesenie MsR č. 200/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Berie na vedomie
Generel zelene mesta Piešťany
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
návrh nezastavateľných plôch zelene ako podklad pre zmenu územného plánu
mesta Piešťany schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
C/ Odporúča
dokument starostlivosti o dreviny v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
15. Informácia o riešení ţiadosti o presťahovanie útulku pre zvieratá
Uznesenie MsR č. 201/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Berie na vedomie
informáciu o presťahovaní útulku pre zvieratá.
Prítomných :
5
Za
:
5
16. Príloha k prevádzkovému poriadku pohrebísk v meste Piešťany - ceny
za prenájom hrobových miest___________________________________
Uznesenie MsR č. 202/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
upraviť ceny za prenájom hrobových miest s platnosťou od 1.1.2009 nasledovne:
jednohrob
33,- €
(994,16 Sk)
urnové miesto
30,- €
(903,78 Sk)
detský hrob
15,- €
(451,89 Sk)
dvojhrob
65,- €
(1 958,19 Sk)
trojhrob
95,- €
(2 861,97 Sk)
štvorhrob
130,- €
(3 916,38 Sk)
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5

6

B/ Odporúča
ceny za prenájom hrobových miest s platnosťou od 1.1.2009, ktoré sú prílohou
prevádzkového poriadku pohrebísk v meste Piešťany schváliť s pripomienkami
poslancov.
Prítomných :
5
Za
:
5

17. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2008
Uznesenie MsR č. 203/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
Hlasovanie o bodoch „A – J“ en bloc:
A/ Odporúča
návrh na zvýšenie rozpočtovej poloţky „Daň z príjmu FO“ o sumu 6 200 tis. Sk
na celkovú sumu 191 550 tis. Sk
schváliť.
B/ Odporúča
návrh na zvýšenie rozpočtovej poloţky 632 – Energie, voda, komunikácie o sumu
1 000 tis. Sk na celkovú sumu 10 550 tis. Sk s pouţitím zvýšenej sumy na úhradu
médií pre ŠHK 37 Piešťany s.r.o.
schváliť.
C/ Odporúča
vypracovanie dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi mestom
Piešťany a ŠHK 37 Piešťany s.r.o. so zvýšením dotácie na 5 500 tis. Sk pre rok 2008
schváliť.
D/ Odporúča
návrh na zvýšenie rozpočtovej poloţky 642 001 – Dotácia MHD – o sumu 2 700 tis. Sk
na celkovú sumu 7 700 tis. Sk schváliť.
E/ Odporúča
návrh na zvýšenie rozpočtovej poloţky 09 – Školstvo – originálne kompetecie o sumu
2 500 tis. Sk na celkovú sumu 80 279 tis. Sk schváliť.
F/

Odporúča
návrh na zvýšenie rozpočtovej poloţky 633 004 - Nákup prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení o sumu 968 tis. Sk na celkovú sumu 1 868 tis. Sk na nákup
odpadových nádob z recyklačného fondu schváliť.

G/ Odporúča
návrh na presun sumy 55 tis. Sk z rozpočtovej poloţky 633 011 – Nákup potravín
v Jedálni pre dôchodcov do rozpočtovej poloţky 713 001 – Interiérové vybavenie
na nákup nerezových pracovných stolov do jedálne pre dôchodcov
schváliť.
H/ Odporúča
návrh na presun sumy 1 039 tis. Sk z rozpočtovej poloţky 716 – PD Kolonádový
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most na novú poloţku 716 PD - Realizačná projektová dokumentácia DDS
A. Trajan
schváliť.
I/

Odporúča
návrh na zvýšenie rozpočtovej poloţky 635 006 – Štandardná a rutinná údrţba
budov, priestorov, objektov o sumu 100 tis. Sk na opravu havárie kanalizačného
potrubia na Základnej umeleckej škole na Štúrovej ulici pouţitím finančných
prostriedkov z rezervného fondu
schváliť.

Odporúča
návrh na zmenu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2008 v príjmovej časti vo výške
532 658 tis. Sk a vo výdavkovej časti vo výške 522 601 tis. Sk schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
J/

18. Návrh na likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany
Uznesenie MsR č. 204/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany v úhrnnej obstarávacej
hodnote 703 956,40 Sk a v členení:
dlhodobý hmotný majetok
702 346,40 Sk
operatívno – technická evidencia
1 610,00 Sk
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
19. Návrh na určenie výšky nájomného za pozemky vo vlastníctve mesta Piešťany
Návrh na zrušenie uznesenia__________________________________________
Uznesenie MsR č. 205/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na určenie výšky nájomného za pozemky vo vlastníctve mesta Piešťany prenajaté
mestom Piešťany fyzickým a právnickým osobám na nepodnikateľské účely
s účinnosťou od 1.1.2009:
a) pozemky pod existujúcimi radovými garáţami alebo samostatne stojacimi
garáţami, ktoré nie je moţné previesť do vlastníctva ( z hľadiska územného
plánu, ochranné pásmo ţelezníc, vôd) za cenu 0,35 €/m2/rok (10,541 Sk/m2/rok)
b) pozemky vyuţívané na nepodnikateľské účely za cenu 0,85 €/m2/rok
(25,607 Sk/m2/rok)
c) pozemky pod ostatnými existujúcimi radovými garáţami alebo samostatne
stojacimi garáţami za cenu 3,5 €/m2/rok (105,441 Sk/m2/rok)
d) uţívanie pozemkov vo vlastníctve mesta slúţiace verejnosti sa riešia
individuálne dohodami o zabezpečení starostlivosti o zeleň schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
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B/ Odporúča
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 88/2004 s účinnosťou od 1.1.2009
Prítomných :
5
Za
:
5

schváliť.

20. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Meštianska, Sládkovičova
a Ţilinská v Piešťanoch_____________________________________________
Uznesenie MsR č. 206/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Piešťany v k.ú. Piešťany:
pozemok parc. č. 6671 zast. plochy a nádvoria vo výmere 255 m2 a na ňom sa
nachádzajúca stavba – administratívna budova s.č. 1630, zapísané na LV č. 5700
vyhlásením ponukového konania
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Piešťany v k.ú. Piešťany:
pozemky parc. č. 7286/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 68 m2, parc. č. 7286/2
zast. plochy a nádvoria vo výmere 682 m2, parc. č. 7298/1 zast. plochy a nádvoria
vo výmere 1052 m2 a stavba – dom s.č. 2047 nachádzajúca sa na parc. č. 7286/1,
zapísané na LV č. 5700 vyhlásením ponukového konania
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
C/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Piešťany v k.ú. Piešťany:
pozemok parc. č. 1594/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 12 093 m2 a na ňom
sa nachádzajúca stavba – Dom brannej výchovy s.č. 4818 , zapísané na LV č. 5700
vyhlásením ponukového konania
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
4
Zdrţalo sa :
1
D/ Odporúča
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 193/2008/B
Prítomných :
5
Za
:
5

schváliť.
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21. Návrh doriešenia majetkovoprávnych poţiadaviek p. Hedvigy Adamcovej
v súvislosti s uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany č. 258/2002/C
Uznesenie MsR č. 207/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany č. 258/2002/C
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
22. Návrh nájmu pozemkov v prospech MGM, s.r.o. za účelom vybudovania
verejných parkovacích miest______________________________________
Uznesenie MsR č. 208/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh nájmu pozemku parc. č. 3528/3, zast. pl. o výmere 571 m2 odčleneného
geometrickým plánom z parc. č. 3528/1, ost. pl. o výmere 27992 m2 a návrh
nájmu pozemku 3626/3, zast. pl. o výmere 24 m2 odčleneného geometrickým
plánom z parc. č. 3626/1, zast. pl. o výmere 12530 m2 zap. na LV č. 5700 v k.ú.
Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany pre MGM, s.r.o., Hliny č. 2719, 017 01
Povaţská Bystrica ako nájomcu, s výškou nájomného 1,- Sk, za účelom vybudovania
verejných parkovacích miest na vlastné náklady, na dobu určitú od 1.2.2009 do dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Nadstavba bytového
domu na A. Hlinku č. 17“, najneskôr do 31.12.2009, so záväzkom nájomcu bezodplatne
previesť – darovať do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vybudované
parkovacie plochy do vlastníctva Mesta Piešťany schváliť.
Prítomných :
4
Za
:
4
23. Návrh na zriadenie vecného bremena v kat. úz. Kocurice pre TAVOS, a.s. Piešťany
Uznesenie MsR č. 209/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na zriadenie vecného bremena zodpovedajúce právu umiestnenia prečerpávacej
stanice pre kanalizáciu na parc. č. 252/8 – zastavané plochy o výmere 12 m2 podľa
Geometrického plánu č. 99/2008, overeného dňa 17.4.2008 pod číslom 229/08 v k.ú.
Kocurice, zapísaných v LV č. 600, pre TAVOS, a.s., Priemyselná 10, Piešťany,
IČO 36252484
bezodplatne schváliť.
Prítomných :
4
Za
:
4
B/ Odporúča
návrh na zriadenie vecného bremena zodpovedajúce právu umiestnenia prečerpávacej
stanice pre kanalizáciu na parc. č. 252/7 – zastavané plochy o výmere 3 m2 podľa
Geometrického plánu č. 98/2008, overeného dňa 17.4.2008 pod číslom 230/08 v k.ú.
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Kocurice, zapísaných v LV č. 600, pre TAVOS, a.s., Priemyselná 10, Piešťany,
IČO 36252484
bezodplatne schváliť.
Prítomných :
4
Za
:
4

24. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Nám. J. Kráľa
pre Ing. Milana Feketeho s manţ. _____________________________
Uznesenie MsR č. 210/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti parc. č. 8697/2 – záhrady o výmere 39 m2,
za cenu 858,- Sk/m2 (28,480 €/m2) v lokalite Nám. J. Kráľa 9, k.ú. Piešťany, zapísaná
v LV č. 5700, pre Ing. Milana Feketeho a manţ. Danielu, Nám. J. Kráľa 9, Piešťany
schváliť.
Prítomných :
4
Za
:
4

25. Návrh na zriadenie vecného bremena v lokalite Čkalovova ulica pre Mgr. Ivana
Šimončíka a manţ. Natašu_____________________________________________
Uznesenie MsR č. 211/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na zriadenie vecného bremena zodpovedajúce právu prechodu cez parc. 1854/1 –
ost. pl. o výmere 2335 m2 v kat. úz., Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 v rozsahu
vyznačenom Geometrickým plánom č. 670-92/08, overeného dňa 23.7.2008, číslo
525/08, pre Mgr. Ivana Šimončíka a manţ. Jozefínu, rod. Gajdošovú, bytom Bratislava,
Závodníkova 9
odplatne schváliť.
Prítomných :
5
Proti
:
5
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, ţe tento návrh MsR neodporúča schváliť!
B/ Odporúča
návrh na zriadenie vecného bremena zodpovedajúce právu prechodu cez parc. 1854/1 –
ost. pl. o výmere 2335 m2 v kat. úz., Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 v rozsahu
vyznačenom Geometrickým plánom č. 670-92/08, overeného dňa 23.7.2008, číslo
525/08, pre Mgr. Ivana Šimončíka a manţ. Jozefínu, rod. Gajdošovú, bytom Bratislava,
Závodníkova 9
bezodplatne schváliť.
Prítomných :
5
Proti
:
5
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, ţe tento návrh MsR neodporúča schváliť!

11

26. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci a podmienkach vyuţívania
vodohospodárskeho majetku na korune hrádze______________________________
Uznesenie MsR č. 212/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a podmienkach vyuţívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka a chodníka
pre peších na korune hrádze uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š. p. odštepný závod Piešťany a Mestom Piešťany
dňa 14.9.2007, ktorý je prílohou materiálu
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
27. Návrh na zámenu pozemkov v lokalite Pod Párovcami medzi Mestom Piešťany
a Viliamom Putterom a Mariánom Putterom_____________________________
Uznesenie MsR č. 213/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, k. ú. Piešťany, zapísaného
v LV č. 5700 ako parc.č. 5693 záhrady vo výmere 65 m2 do podielového spoluvlastníctva
Viliama Putteru, bytom Ul. Šípová 2598/23, Trnava v podiele ½ - ica a Ing. Mariána
Putteru, bytom Ul. T. Tekela 6920/13, Trnava v podiele ½ -ica
za
pozemok parc.č. 5690/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2 v spoluvlastníctve
Viliama Putteru, bytom Ul. Šípová 2598/23, Trnava v spoluvlastníckom podiele ½ -ica
a Mariána Putteru, bytom Ul. T. Tekela 6920/13, Trnava v spoluvlastníckom podiele
½ -ica, do vlastníctva Mesta Piešťany s tým, ţe zmluvné strany si nič nedoplácajú
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
B/ Odporúča
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 130/2001 zo dňa 25.5.2001 schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
28. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Kláštorská, Piešťany,
pre Katarínu Roháčkovú a spol._______________________________
Uznesenie MsR č. 214/2008
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. 1963 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
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46 m2, do podielového spoluvlastníctva Roháčkovej Kataríny, bytom Lipová 66/41,
Piešťany v podiele 1/8 – ina, Bálintovej Kataríny, bytom Magurská 15, Prešov v podiele
1/8 – ina, Mičkovej Ivici, bytom Haluzického 6, Piešťany v podiele 1/8 – ina,
Polocíka Stanislava, bytom Sv. Štefana 12, Piešťany v podiele 1/8 – ina, Polocíka
Branislava, bytom Sv. Štefana 12, Piešťany v podiele 1/8 – ina, Vavru Jozefa,
bytom Váţska 3567/31, Piešťany v podiele 1/8 – ina, Vavrovej Ľubici, bytom
Haluzického 6, Piešťany v podiele 1/8 – ina, Vavru Milana a manţelky Márie
rod. Kováčovej, bytom Kláštorská 22, Piešťany do BSM v podiele 1/8 – ina
za kúpnu cenu 646,- Sk/m2 (21,443 €/m2) schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
29. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita ul. Kuzmányho, Piešťany,
pre Norberta Škorvagu__________________________________________
Uznesenie MsR č. 215/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva pozemku parc.č. 5556/9 zastavané plochy vo výmere
5 m2 k.ú. Piešťany odčlenenej geom. plánom č. 40-71/08 z parc. č. 5556/1 zastavaná
plocha vo výmere 555 m2, vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaného v LV č. 5700
do vlastníctva Norberta Škorvagu, Kuzmányho 3A, Piešťany, za kúpnu cenu 584,- Sk/m2
(19,385 €/m2) schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
30. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita ul. Javorová, Piešťany,
pre Branislava Baďuru________________________________________
Uznesenie MsR č. 216/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva pozemku parc. č. 9921/2 zastavané plochy vo výmere
31 m2 k.ú. Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaného v LV č. 5700 do
vlastníctva Branislava Baďuru, Javorová ul. č. 12, Piešťany, za kúpnu cenu 698,- Sk/m2
(23,169 €/m2) schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
31. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod vstavanými
garáţami, lokalita Čkalovova______________________________________
Uznesenie MsR č. 217/2008
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku parc.č. 1856 vo vlastníctve
Mesta Piešťany podľa LV č. 5700 k.ú. Piešťany pod vstavanými garáţami v bytovom
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dome súp. č. 4468 za kúpnu cenu 400,- Sk/m2 (13,278 €/m2) do vlastníctva vlastníkov
garáţí v tomto bytovom dome, zapísaných v LV č. 8249 nasledovne:
1. Zrutta Ján, A. Hlinku 15/8, Piešťany a manţ. Blaţena rod. Bieliková, bytom
Hrachovište 264, vlastníci v BSM garáţe č. 10, spoluvlastnícky podiel 1905/65498,
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov;
2. Lednický Ján, Čkalovova 4468/26, Piešťany, vlastník garáţe č. 11, spoluvlastnícky
podiel 1905/65498, v podiele 1/1;
3. MUDr. Ranostajová Janka rod. Drţíková, Povaţská 4458/21, Piešťany, vlastníčka
garáţe č. 12, spoluvlastnícky podiel 1911/65498, v podiele 1/1;
4. Lipková Katarína, Čkalovova 4468/26, Piešťany, vlastníčka garáţe č. 7,
spoluvlastnícky podiel 1700/65498, v podiele 1/1;
5. Bohunický Jozef a manţ. Sidónia rod. Škodová, Čkalovova 4468/26, Piešťany,
vlastníčka garáţe č. 8, spoluvlastnícky podiel 1725/65498, v podiele 1/1;
6. Tureková Lucia, mal., Čkalovova 4468/26, Piešťany, spoluvlastníčka v podiele
½ garáţe č. 9, spoluvlastnícky podiel 1911/65498, v podiele ½ a Tureková Sofia,
mal., Čkalovova 4468/26, Piešťany, spoluvlastníčka v podiele ½ - ica garáţe č. 9,
spoluvlastnícky podiel 1911/65498, v podiele ½ - ica, obe zastúpené zákonnými
zástupcami Rastislavom Turekom, otcom a Dankou Turekovou, matkou;
schváliť.
Prítomných :
5
Za
:
5
32. Rôzne
V tomto bode programu nebolo prijaté ţiadne uznesenie.
V Piešťanoch dňa 3. novembra 2008

...............................................
Ing. Remo C i c u t t o
primátor mesta Piešťany
v. r.

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

...............................................
Ing. Eva Wernerová
overovateľ zápisnice
v. r.

...............................................
Ing., Bc. Eva Kolláriková
overovateľ zápisnice
v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Adriana Obuchová, Jana Štefková
ref. organizačného referátu
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