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Dátum konania :21.10.2013

Prítomní: Kalabová Lucia JUDr., Kolláriková Eva, JUDr.,Ing.,PhD.,MBA, Hladký Martin PhDr.,
Kresánková Eva Mgr., Kuciaň Dalibor JUDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Kiššová Helena JUDr., Suchánková Daniela JUDr., Nicák Igor RNDr.
Hostia: Borovský Tomáš Mgr., Duračková Lucia Ing., Escherová Mária JUDr., Gocká Eliška Ing.,
Jančina Ernest Ing., Klimeková Anna Ing.
Program:
1. Návrh na Dodatok č.1 k Zmluve č. 4541205 o nájme nehnuteľností v k.ú. Kocurice pre nájomcu
Rodinný detský domov n.o. - Mgr. Mackovjaková
2. Návrh na uzavretie dodatku k nájomnej zmluve pre Ing. Petra Aponyiho a Renátu Aponyiovú, v
lokalite Ružová ulica, Piešťany - JUDr. Escherová
3. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností v lokalite Sad A. Kmeťa Mgr. Borovský
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany č. 3/2012, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste
Piešťany - Ing. Jančina
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - Ing. Duračková, Ing.
Koláriková
6. Návrh na nájom nebytových prierstorov, lokalita Zavretý kút, Piešťany pre Občianske združenie
Serviam - Mgr. Kresánková
7. Návrh na uzavretie Dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve č. 975131 uzavretej medzi mestom Piešťany a
DERMA PIEŠŤANY s.r.o. - Mgr. Kresánková
8. Návrh na uzavretie Dodatku k nájomnej zmluve pre Ing.Jaroslava Kuběnu a manž. Alenu Kuběnovú
- Mgr. Kresánková
9. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu a návrh na prevod vlastníctva pozemku na ul. Hurbanova
pre Eduarda Bardiovského a Annu Bardiovskú - Mgr. Kresánková
10. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Kocurice
- Mgr. Kresánková
Popisná časť zápisnice:
Uznesenia:
Číslo
83/2013

Bod
prg.
1

84/2013

2

85/2013

3

Znenie
Komisia odporúča predložený návrh na uzavretie Dodatku
č. 1 k Zmluve o nájme č. 4541205 uzavretej dňa 07.12.2012
medzi mestom Piešťany ako prenajímateľom a Rodinným
detským domovom n.o. ako nájomcom, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa schváliť.
Komisia odporúča predložený návrh na uzavretie Dodatku
č. 3 k Nájomnej zmluve č. 394015 v znení Dodatkov č.1a
č.2 uzavretej medzi mestom Piešťany ako prenajímateľom a
Ing. Petrom Aponyi a Renátou Aponyiovou ako nájomcami,
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za
nájomné 4,38 eur/m2/rok ako dôvod hodný osobitného
zreteľa schváliť.
A/ Komisia odporúča predložený návrh na nájom
nehnuteľností vo vlastníctve mesta Piešťany stavba s.č. 1807
na pozemku parc.č. 7897 a parcela registra "C" parc.č. 7879
zast. plochy a nádvoria vo výmere 296 m2, obchodnou
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verejnou súťažou schváliť.
B/ Komisia odporúča predložený návrh podmienok
obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností stavby
s.č. 1807 na parc.č. 7897 a parc.č. 7897 parcela registra "C"
zast.plochy a nádvoria vo výmere 296 m2 schváliť s tým, že
komisia odporúča doplniť zloženie finančnej zábezpeky vo
výške 5 000,00 EUR a ako kritérium pre výber
najvhodnejšieho súťažného návrhu odporúča najvyššie
ponúknutú výšku nájomného, pričom minimálne ponúknuté
nájomné odporúča schváliť vo výške 22 543,00 EUR.
Komisia odporúča predložený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 3/2012, ktorým sa
určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany
schváliť s tým, že odporúča poskytnutie krátkodobého
užívania Domu smútku a pohrebiska na Žilinskej ceste a
Bratislavskej ceste k vykonaniu pohrebného obradu za
110,00 EUR.
Komisia odporúča predložený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a
metodika poskytovania dotácií právnickým a fyzickým
osobám podnikateľom schváliť s tým, že v § 6 písm. h)
odporúča v prípade, že žiadosť nebude kompletná, doplniť o
výzvu adresovanú žiadateľovi na odstránenie nedostatkov
do 7 kalendárnych dní.
Komisia odporúča predložený návrh na uzavretie nájmu na
časť objektu EKO ZRNKO súp.č. 4882/113 k.ú. Piešťany,
špecifikovanom v návrhu na uznesenie, za nájomné 0,03 eur
ročne a úhrady za plnenie spojené s užívaním neb. priestoru
vo výške 50,00 eur mesačne ako dôvod hodný osobitného
zreteľa schváliť.
Komisia odporúča návrh na uzavretie Dodatku č. 9 k
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 975131 v znení
Dodatkov č. 1 - č.8 uzavretej medzi mestom Piešťany ako
prenajímateľom a DERMA PIEŠŤANY s.r.o. ako
nájomcom, obsahom ktorého sú zmeny v Čl. 2 Predmet
nájmu a Čl. 4 Cena nájmu, ako dôvod hodný osobitného
zreteľa schváliť.
Komisia odporúča návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k
Nájomnej zmluve č. 31440905 zo dňa 29.6.2009 uzavretej
medzi mestom Piešťany ako prenajímateľom a Ing.
Jaroslavom Kuběnom a manž. Alenou Kuběnovou ako
nájomcami, predmetom ktorého je zmena doby nájmu na
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a zmena
výšky nájmu na 1,06 EUR/m2/rok ako dôvod hodný
osobitného zreteľa schváliť.
A/ Komisia neodporúča návrh na opätovné prerokovanie
materiálu "Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre
Bardiovského Eduarda a Bardiovskú Annu, lokalita
Hurbanova ul., ako prípad osobitého zreteľa podľa § 13
ods.7 Rokovacieho poriadku MsZ schváliť.
Komisia odporúča návrhy na uznesenia pod písm. A,B,C
schváliť s tým, že ako kritérium pre výber najvhodnejšieho
súťažného návrhu na prevod vlastníctva pozemku parcely
registra "C" parc.č. 2 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1380 m2, stavby s.č. 4182 na parc.č. 2, vedľajšie
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stavby bez súp.č. - sklad uhlia a oceľový prístrešok na
parc.č. 2, k.ú. Kocurice odporúča najvyššie ponúknutú
kúpnu cenu.

POZN.:
Zapísal: Mgr. Eva Kresánková, tajomníčka
komisie

Rozdeľovník: Primátor
Zástupca primátora
Prednostka
Referát POPP
Predsedkyňa
Tajomníčka

V Piešťanoch dňa: 22.10.2013
Schválil: JUDr. Ing. Eva Kolláriková, Phd., MBA- predsedkyňa komisie
Prílohy:

