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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom pozemku zapísaného v LV č. 5700 ako parcela registra „C“
parc.č. 6610 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2 kat. územie Piešťany.
Parcela sa nachádza za bytovým domom súp. č. 1665 na parc.č. 6609 na ul. Kukučínovej
vo vlastníctve Anny Kvasnicovej – Odevy, kožušiny a doplnky s.r.o. so sídlom Teplická 14,
Piešťany. Vzhľadom k tomu, že parcela funkčne prislúcha k predmetnému bytovému domu,
požiadala spoločnosť o odkúpenie pozemku do svojho vlastníctva. Podľa písomného
vyjadrenia spoločnosti, spoločnosť pozemok užíva spolu s vyššie uvedeným domom.
V súčasnosti je pozemok neupravený, bez oplotenia, voľne prístupný cez dvorovú časť
objektu „Satelit“.
Materiál je predkladaný ako prevod vlastníctva pozemku v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9 a 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 je vypočítaná v zmysle Metodiky pre určovanie ceny pri prevode
vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany (ďalej len Metodika) a v zmysle ust. Čl.
VI. ods. 9 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.
Výška kúpnej ceny podľa Metodiky .... parc.č. 6610 je vo výške 16,94 EUR/m2.
Vyjadrenie referátu územnej správy:
Parcela sa nachádza v území, ktoré je podľa Územného plánu mesta Piešťany, schváleného
uznesením MsZ č. 110/1998 zo dňa 15.6.1998, definované ako plochy zmiešané centrálne,
určené prioritne pre umiestňovanie obchodných, kultúrnych a hospodársko-správnych
zariadení.
Predmetná parcela č. 6610 funkčne prislúcha k objektu na pozemku parc.č. 6609, ktorý je
na liste vlastníctva druhovo zaradený ako „dom“ - ku dnešnému dňu využívaný ako objekt
s predajnými priestormi v parteri a s bytmi v ďalších nadzemných podlažiach, so vstupom
z Kukučínovej ulice; objekt je vo vlastníctve žiadateľky, resp. jej spoločnosti.
Parcela obdĺžnikového tvaru nemá priame napojenie na verejnú komunikáciu – tvorí
dvorný priestor za objektom na parcele č. 6609. Tento dvorný priestor susedí s dvorným
priestorom hotela SATELIT, ktorý slúži ako zásobovací dvor a sčasti i parkovisko. Parcela č.
6610 je teda zo všetkých strán obkolesená pozemkami iných - súkromných vlastníkov a
vzhľadom na svoju polohu a výmeru nie je z pohľadu Mesta Piešťany v budúcnosti
využiteľná.
Na základe uvedeného nemáme z územnoplánovacieho hľadiska k
pripomienky a s požadovaným odpredajom s ú h l a s í m e.
Kritérium 1. – atraktivita I. – koeficient k11 = 3,0
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
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jej prevodu

Koeficient p (podľa ust. Čl. II bod 6. Metodiky ...) : 0,4 (v prípade, ak je žiadateľom
užívaná)
Vyjadrenie referátu životného prostredia:
K odpredaju parcely z pohľadu kompetencií RŽP nemáme námietky.
Vyjadrenie referátu financií:
Z pohľadu finančného nemáme voči uvedenému prevodu pripomienky, prevod je v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p..
V účtovníctve mesta Piešťany je predmetná parcela vedená vo vstupnej cene 26,56 €/m²,
predaj pod túto hodnotu z pohľadu finančného neodporúčame.
Zároveň uvádzame, že žiadateľka má voči mestu Piešťany svoje daňové a poplatkové záväzky
vyrovnané.
Vyjadrenie referátu majetku mesta:
Nemáme námietky k prevodu vlastníctva predmetnej parcely reg. C KN č. 6610, k.ú. Piešťany
vo výmere 47 m2.
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