Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 10.3.2015
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NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTI
V LOKALITE MOJMÍROVA ULICA PRE RAVAL TRADE,
s.r.o.,

Materiál obsahuje :
Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 13.10.2014
Mapový podklad
Geometrický plán
Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Piešťany, pozemku registra „C“ parcela č. 3311/3 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 10 m2, vytvoreného geometrickým plánom
č. 6/2015 zo dňa 15.1.2015 z pôvodnej parcely registra „C“ a to parcely
č. 3311/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanej v LV
5700 pre k.ú. Piešťany pod B1 v 1/1, v prospech RAVAL TRADE,
s.r.o., IČO 36 266 108 so sídlom Mojmírova 1/4935, 921 01 Piešťany,
za kúpnu cenu ............,-eur/1m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a podľa čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, ako predaj pozemku mesta
do výmery 50 m2, funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo
vlastníctve žiadateľa, za účelom využitia pozemku pri údržbe objektu
vo vlastníctve žiadateľa
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií:
Stanovisko Komisie pre legislatívu a právo MsZ Piešťany:
Uznesenie č.
Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie MsZ Piešťany:
Uznesenie č.
Spracovateľ: JUDr. Mária Escherová, referentka Referátu právneho MsÚ Piešťany
Predkladateľ: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ Piešťany

Dôvodová správa
Žiadateľ RAVAL TRADE, s.r.o. svojim podaním doručeným mestu Piešťany dňa
13.10.2015, doplneným o geometrický plán dňa 29.1.2015 požiadal o odkúpenie pozemku –
parcely č. 3311/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, vytvoreného geometrickým
plánom č. 6/2015 zo dňa 15.1.2015 z pôvodnej parcely registra „C“ a to parcely č. 3311/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísanej v LV 5700 pre k.ú. Piešťany pod B1
v 1/1.
Táto parcela sa nachádza na Mojmírovej ulici a tvorí úzky pás susediaci
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa s.č. 4935 stojacej na parcele č. 3353/2, zapísanej
v LV 6520 . Budova s.č. 4935 vo vlastníctve žiadateľa stojí v blízkosti hranice pozemkov a to
parcely č. 3353/3 vo vlastníctve žiadateľa a parcely 3311/3 vo vlastníctve mesta Piešťany,
pre vlastníka objektu s.č. 4935 je parcela 3311/3 využiteľná v prípade potreby vykonávania
údržby na objekte.
Predmetnú žiadosť predkladáme na rokovanie a rozhodnutie orgánov mesta Piešťany
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e), zák. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany ako predaj pozemku mesta do výmery 50 m2,
funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, za účelom využitia
pozemku pri údržbe objektu vo vlastníctve žiadateľa. S ohľadom na umiestnenie pozemku
a možnosť jeho využitia máme za to, že použitie spôsobu prevodu na základe dôvodu
osobitného zreteľa je opodstatnené.
Podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany sa pri prevode majetku mesta z
dôvodov hodných osobitného zreteľa na určenie kúpnej ceny pozemkov mesta použijú
ustanovenia Metodiky pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve
mesta Piešťany. V zmysle stanoviska referátu územnej správy bola podľa Metodiky pre
určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany, vypočítaná
kúpna cena 70,20 eur/m2. Kúpna cena za celý predmet prevodu predstavuje sumu 702,-eur.
Stanovisko referátu územnej správy:
Predmetná parcela č. 3311/3 o výmere 10 m2, ktorá bola odčlenená z pôvodnej
parcely č. 3311/2, tvorí úzky pás (predel) medzi pozemkom parc.č. 3353/3 (vo vlastníctve
žiadateľa) a pozemkom parc.č. 3311/1 (vo vlastníctve spoločnosti ITbubble, spol. s r.o.
Piešťany).
Parcela sa nachádza v území, ktoré je podľa Územného plánu mesta Piešťany
určené ako plochy čistého bývania s dominantnou funkciou obytných budov. Parcela
vzhľadom na svoj tvar a parametre nie je z pohľadu Mesta Piešťany v budúcnosti využiteľná;
spoločnosť RAVAL TRADE, s.r.o., Piešťany, môže túto parcelu v budúcnosti využiť napr.
pri údržbe svojho objektu na parc.č. 3353/2.
Na základe uvedeného nemáme z územnoplánovacieho hľadiska k jej prevodu
pripomienky a s požadovaným odpredajom s ú h l a s í m e.
Kritérium 1. – atraktivita III. – koeficient k13 = 2,0
Kritérium 2. – intenzita využitia – koeficient k21 = 1,0

Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k31 = 1,0
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory – koeficient k41 = 1,0
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3

Stanovisko referátu životného prostredia:
K odpredaju parcely z pohľadu kompetencií RŽP nemáme námietky.
Stanovisko referátu financií:
Z pohľadu finančného nemáme voči predaju pripomienky, predaj je v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. V účtovníctve mesta je
predmetná parcela vedená vo vstupnej cene 26,56 €/ m2, predaj pod tuto hodnotu z pohľadu
finančného neodporúčame.
Zároveň uvádzame, že žiadateľ má voči mestu Piešťany svoje daňové a poplatkové záväzky
vyrovnané.
Stanovisko referátu majetku mesta:
RMM nemá námietky k odpredaju predmetnej parcely.

