Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 10.03.2015
Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU
PRE PETRA ANTALA A SILVIU ANTALOVÚ, LOKALITA
UL. SV. ŠTEFANA
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť
Geometrický plán č. 516-3/15
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
Návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany, kat.
územie Piešťany, zapísaného v LV č. 10931 ako parcela registra „E“
parc.č. 37/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2 po zameraní
Geometrickým plánom č. 34490621-516-3/15 na obnovu právneho stavu
KN-E parc.č. 37/8, po mapovaní KN-C ako parc.č. 880/2 záhrady vo
výmere 31 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Petra
Antala a Silvie Antalovej rod. Klčovej, bytom Ul. Štúrova 1155/16,
Piešťany, za kúpnu cenu ............ 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) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta funkčne
prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide
o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, referát právny MsÚ Piešťany
Predkladá: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ Piešťany
Dátum spracovania: 24.2.2015

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom pozemku na ul. Sv. Štefana, kat. územie Piešťany, zapísaného
v LV č. 10931 ako parcela registra „E“ parc.č. 37/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
31 m2.
Predmetná parcela sa nachádza v rámci oplotenej záhrady parc.č. 880/1 prislúchajúcej k domu
a rod. domu na parc.č. 879 vo vlastníctve pani Antalovej Evy, Antala Petra a manž. Silvii
Antalovej podľa LV č. 1587.
Pri vytyčovaní hraníc nehnuteľností zapísaných v LV č. 1587, vyššie uvedení spoluvlastníci
zistili, že v rámci oplotenej záhrady sa nachádza aj parc.č. 37/8 zapísaná v katastri
nehnuteľností ako parcela registra „E“. Na základe uvedenej skutočnosti požiadali pán Peter
Antala s manželkou Silviou Antalovou písomne dňa 6.11.2014 o prevod parcely do ich
bezpodielového spoluvlastníctva.
Na základe písomnej výzvy referátu právneho predložili geometrický plán na obnovu
právneho stavu parcely registra „E“ parc.č. 37/8 do stavu registra „C“ ako parc.č. 880/2
záhrady vo výmere 31 m2.
Vzhľadom k tomu, že podľa LV č. 1587 je podielovou spoluvlastníčkou v podiele ½ - ica
záhrady na parc.č. 880/1 v rámci oplotenia ktorej sa parc.č. 880/2 nachádza, aj pani Eva
Antalová, bola manželom Antalovým ako aj pani Eve Antalovej zaslaná výzva na doplnenie
žiadosti doložením písomného vyjadrenia spoluvlastníčky Evy Antalovej k zamýšľanému
prevodu a to buď doložením súhlasného vyjadrenia k odkúpeniu predmetnej parcely
žiadateľmi, prípadne predložením novej žiadosti o odkúpenie, ktorá bude rozšírená o žiadosť
o odkúpenie aj spoluvlastníčky pani Evy Antalovej. Dňa 18.2.2015 bolo na Mestský úrad
Piešťany doručené Čestné prehlásenie pani Evy Antalovej, že súhlasí, aby predmetný
pozemok odkúpili do bezpodielového spoluvlastníctva pán Peter Antala s manželkou Silviou
Antalovou v podiele 1/1.
Materiál je predkladaný ako dôvod hodný 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 pozemku mesta funkčne prislúchajúceho
k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho
dôvodu.
Výška kúpnej ceny podľa Metodiky pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo
vlastníctve mesta Piešťany ........ parc.č. 37/8 parcela registra „E“ (parc.č. 880/2 parcela
registra “C“) je vo výške 9,22 EUR/m2.
Vyjadrenie referátu územnej správy:
Predmetná parcela reg. „C“ č. 880/2, ktorá nemá založený list vlastníctva (ako parcela reg.
„E“ č. 37/8 je vo vlastníctve Mesta Piešťany), sa nachádza v území, ktoré je podľa Územného
plánu mesta Piešťany definované ako plochy prímestského bývania, prioritne určené pre
bývanie v rodinných domoch. Parcela je súčasťou oploteného pozemku, ktorý funkčne
prislúcha k rodinnému domu na parc.č. 897 (zo vstupom z ulice Pod Párovcami). Je situovaná
v koncovej polohe záhrady (susedí s priestorom bytových domov na ul. sv. Štefana) a nie je
priamo prístupná zo žiadnej verejnej komunikácie. Vzhľadom na svoju polohu a výmeru nie
je parcela z pohľadu Mesta Piešťany v budúcnosti využiteľná.
Na základe uvedeného nemáme z územnoplánovacieho hľadiska voči
námietky a s požadovaným odpredajom s ú h l a s í m e.

jej prevodu

Kritérium 1. – atraktivita IV. – koeficient k14 = 1,5
Kritérium 2. – intenzita využitia – koeficient k21 = 1,0
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k33 = 0,5
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory – koeficient k41 = 1,0
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k51 = 1,0
Koeficient p (podľa ust. Čl. II bod 6. Metodiky ...) : 0,4
Vyjadrenie referátu majetku mesta:
Parcelu registra C-KN č. 880/2 o výmere 31 m2 sme zidentifikovali (v katastrálnom operáte)
ako parcelu registra E-KN č. 37/8, k.ú. Piešťany, ktorá je vlastníctvom mesta Piešťany
(evidovaná na liste vlastníctva č. 10931, k.ú. Piešťany). Parcela reg. C-KN č. 880/2 a parcela
reg. E-KN č. 37/8 majú v popisnej i grafickej časti Katastra nehnuteľností SR rovnakú výmer
31m2. Odporúčame pred prevodom parcely registra E-KN dať vypracovať geometrický plán
na obnovu stavu právneho predmetnej parcely registra E-KN.
RMM nemá námietky k prevodu vlastníctva parcely reg. E-KN č. 37/8, k.ú. Piešťany vo
výmere 31m2
Vyjadrenie referátu životného prostredia:
K odpredaju parcely z pohľadu kompetencií RŽP nemáme námietky.
Vyjadrenie referátu financií:
V účtovníctve mesta sa takéto parcely nenachádzajú, preto Vám nemôžeme oznámiť ich
obstarávaciu cenu. Pred predložením materiálu na rokovanie MsZ je potrebné parcelu zaradiť
do majetku aj do účtovníctva mesta.

