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Dátum konania :12.06.2013

Prítomní: Hladký Martin PhDr., Kiššová Helena JUDr., Kolláriková Eva, PhD., JUDr., Ing.,
Kresánková Eva Mgr., Nicák Igor RNDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Kalabová Lucia JUDr., Kuciaň Dalibor JUDr., Suchánková Daniela JUDr
Hostia: Mihalik Marcel Ing. Mgr., Podobová Jolana PhDr., Vitková Jana Ing.arch., Žáčková Ema
PhDr., Mackovjaková Monika Mgr., Damboráková Lívia JUDr.
Program:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení ďalších výstrojných súčiastok
príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany - Ing. Mgr. Mihálik
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 9/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v MŠ, ZUŠ, CVČ a ŠJ v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany - PhDr. Podobová
3. Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany č. 11/2013 - úprava záväznej časti ÚPN mesta
Piešťany v súvislosti s vypustením koeficientu podlažných plôch - Ing. arch. Vitková, Ing.arch.
Konečná
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. /2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na
Čachtickej ulici v Piešťanoch - PhDr. Žáčková,Mgr. Mackovjaková
5. Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605,
uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (Zimný štadión) - JUDr. Damboráková
6. Skončenie nájmu - Futbalový štadión v Piešťanoch a riešenie súvisiacich vzťahov - JUDr.
Damboráková, Mgr. Kresánková
7. Návrh na prevod vlastníctva nehnteľnosti priamym predajom v lokalite ul. Rybná, Návrh podmienok
priameho predaja nehnuteľnosti v lokalite ul. Rybná - Mgr. Kresánková
8. Návrh na zriadenie vecného bremena v lokalite Sad A. Kmeťa v prospech Západoslovenská
distribučná a.s. , Návrh na prevod vlastníctva pozemku Sad A.Kmeťa pre Západoslovenskú distribučnú
a.s. - Mgr. Kresánková
9. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu Mesta Piešťany pre Marcela Štichauera - Mgr.
Kresánková
10. Návrh na nájom nebytových priestorov, lokalita Zavretý kút Piešťany pre Cirkev adventistov
siedmeho dňa - Mgr. Kresánková
11. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Petra Tepalu a manž. Ing. Darinu Tepalovú, v lokalite ul.
Pplk. V. Ábela, Piešťany - Mgr. Kresánková
12. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lokalite ul. Vodárenská - Mgr.
Kresánková
13. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností na ulici Staničná v Piešťanoch pre Mesto Piešťany od
vlastníka Slovenská republika - v správe Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany - JUDr.
Damboráková
Popisná časť zápisnice:
Uznesenia:
Číslo
51/2013

Bod
prg.
1

52/2013

2

Znenie
Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany o určení ďalších výstrojných súčiastok
príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany schváliť.
Komisia berie na vedomie vypustenie § 1 ods. 3.
Komisia odporúča predložený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
9/2012 o určení výšky mesačného príspevku na úhradu
nákladov v MŠ, ZUŠ, ŠK, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany schváliť s nasledovnými
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53/2013

3

54/2013

4

55/2013

5

56/2013

6

57/2013

7

58/2013

8

59/2013

9

60/2013

10

61/2013

11

Dátum konania :12.06.2013
pripomienkami: zjednotiť v § 5 ods.1 písm.a) a b) úhradu
nákladov mesačne sumou 3,00 eurá, v §6 ods. 1 písm. f)
nahradiť slovo "dospelá" slovom "plnoletá".
Komisia predložené návrhy na uznesenia pod. písm A/ a B/
berie na vedomie a odporúča schváliť návrhy na uznesenia
pod písm. C/, D/, E/, F/.
Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na
Čachtickej ulici v Piešťanoch s doplnením v časti III. Čl. 7
ods. 1 o písm. j), o ods. 7 a ods. 17 schváliť.
Komisia predložený návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme
nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605
uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany,
s.r.o. zo dňa 26.5.2013, odporúča schváliť.
Komisia predložený materiál vzhľadom na prebiehajúce
rokovania berie na vedomie.
A/Komisia odporúča schváliť odpredaj pozemku parc.č.
9002 záhrady vo výmere 150 m2 kat. územie Piešťany vo
vlastníctve Mesta Piešťany priamym predajom. B/Komisia
odporúča predložený návrh podmienok priameho predaja
schváliť s tým, že minimálna kúpna cena bude 10 056,50 eur
t.j. vo výške kúpnej ceny určenej v zmysle znaleckého
posudku, so zarátaním nákladov Mesta Piešťany na
vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu,
bez zloženia finančnej zábezpeky. C/ Komisia návrh
odporúča schváliť.
A/ Komisia odporúča predložený návrh na zriadenie
vecného bremena schváliť odplatne za cenu 12,0 eur/m2
koridu sietí vn a nn. B/ Komisia odporúča návrh na prevod
vlastníctva pozemku parc.č. 7905/3 ostatné plochy vo
výmere 78 m2 oddelený geom. plánom z parc.č. 7905/2 vo
vlastníctve Mesta Piešťany do vlastníctva Západolsovenskej
distribučnej, a.s., schváliť za kúpnu cenu vypočítanú podľa
Metodiky t.j. vo výške 101,08 eur/m2, ako prevod
vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zeretľa.
A/Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľností zapísaných v LV č. 10840 a LV č. 11072 kat.
územie Piešťany v spoluvlastníctve Mesta Piešťany v
podiele 1/16 - ina do vlastníctva Marcela Štichauera za
kúpnu cenu 14 062,50 eur schváliť. B/ Komisia odporúča
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 22/2011 zo dňa
17.2.2011 schváliť.
Komisia odporúča predložený návrh na nájom časti objektu
EKO ZRNKO súp.č. 4882/113 vo vlastníctve Mesta
Piešťany ako prenajímateľa pre Cirkev Adventistov
siedmeho dňa ako nájomcu, za nájomné vo výške 0,03 eur
ročne a úhradu za plnenia poskytované s užívaním
nebytových priestorov v sume 50,00 eur/mes. ako dôvod
hodný osobitného zreteľa schváliť.
Komisia odporúča predložený návrh na nájom časti
pozemku parc.č.2910/1 vo vlastníctve Mesta Piešťany, v
rozsahu 40 m2, v časti vyznačenej v prílohe materiálu, pre
Ing.Petra Tepalu a Ing. Darinu Tepalovú, ako nájomcov, za
nájomné 1,00 euro za celú výmeru a počas celej doby
trvania nájmu, do doby nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia špecifikovanom v návrhu na
uznesenie, ako dôvod hodný osobitného zreteľa schváliť.
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62/2012

12

63/2013
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Dátum konania :12.06.2013
Komisia odporúča predložený návrh Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom
Piešťany ako budúcim povinným a Západoslovenskou
distribučnou, a.s. ako oprávneným schváliť ako odplatné
vecné bremeno vo výške 12,0 eur/m2 koridoru.
Komisia odporúča neschváliť predložený návrh na prevod
vlastníctva.

MsR, MsZ

MsR, MsZ

POZN.:
Zapísal: Mgr. Eva Kresánková

Rozdeľovník: primátor
zástupca primátora
prednostka
referát POPP
predseda komisie
tajomník komisie

V Piešťanoch dňa: 13.6.2013
Schválil: Ing.JUDr. Eva Kolláriková, PhD – predsedkyňa komisie
Prílohy:

