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Prítomní: Hladký Martin PhDr., Kalabová Lucia JUDr., Kolláriková Eva, MBA,PhD.,JUDr., Ing.,
Kresánková Eva Mgr., Nicák Igor RNDr., Kalabová Lucia JUDr., Strečanský Milan Ing., Paradi Ervín
Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Suchánková Daniela JUDr.
Hostia: Žáčková Ema PhDr., Gašparíková Mária Mgr., Damboráková Lívia JUDr., Vitková Jana
Ing.arch., Bartošová Denisa RNDr., Duračková Lucia Ing., Borovský Tomáš Mgr., Širillová Petra Ing.,
Mackovjaková Monika Mgr., Escherová Mária JUDr., Jančina Ernest Ing.
Program:
1. Návrh Dodatku č. 2 Štatútu Zariadenia pre seniorov Vila Juliana - PhDr. Ema Žáčková
2. Návrh Dodatku č. 2 Štatútu zariadenia sociálnych služieb Domum - PhDr. Ema Žáčková
3. Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa vzmedzujú miesta na verejných priestranstvách na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami
do samosprávy obcí v roku 2014 - Mgr. Mária Gašparíková
4. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - Mgr. Mária Gašparíková
5. Návrh VZN mesta Piešťany o určení názvu ulice v Piešťanoch - JUDr. Lívia Damboráková
6. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 8/2008 - v súvislosti s výstavbou
relaxačno-rezidenčného komplexu "Lodenica" - Ing. arch. Vitková
7. Informácia o stave príprav realizácie plaveckého centra Piešťany o možnostiach financovania RNDr. Bartošová, Ing. Pobjecká, Ing. Duračková
8. Návrh Dodatku č. 1 Zmluvy o spolupráci mesta Piešťany a B&R GROUP, s.r.o. pri zabezpečení a
organizovaní vianočných trhov - Mgr. Tomáš Borovský
9. Návrh VZN mesta Piešťany Trhový poriadok - Vianočné trhy - Ing. Petra Širillová
10. Návrh VZN mesta Piešťany Trhový poriadok - Piešťanské hody - Ing. Petra Širillová
11. Návrh VZN mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach - Ing. Petra Širillová
12. Návrh VZN mesta Piešťany Trhový poriadok - Trhovisko Centrum - Ing. Petra Širillová
13. Návrh VZN mesta Piešťany Trhový poriadok - Trhovisko Kocka - Ing. Petra Širillová
14. Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda Mgr. Tomáš Borovský
15. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme č. 4670905 uzavretej medzi mestom Piešťany a spol.
STASIN, s.r.o. - JUDr. Lívia Damboráková
16. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Piešťany medzi Kongregáciou školských sestier de Notre Dame
a mestom Piešťany - Mgr. Monika Mackovjaková
17. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre EQUIS INVEST, s.r.o. v lokalite Bodona k.ú. Piešťany
- Mgr. Monika Mackovjaková
18. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Dášu Ronecovú - JUDr. Mária
Escherová
19. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Heinola (Jazerná-Helsinská ul.) pre Trnavskú
vodárenskú spoločnosť - JUDr. Mária Escherová
20. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Vodárenská ul. pre Ľubicu Matúšovú a Darinu
Fúzikovú - JUDr. Mária Escherová
21. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Žilinská
cesta - Mgr. Eva Kresánková
22. Návrh na uzavretie dodatkov k nájomným zmluvám pre HOTELY SK, s.r.o. - Mgr. Kresánková
23. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Ahmeda Bourenane a manž. Janu Bornenaneovú
lokalita Agátova, Piešťany - Mgr. Kresánková
24. Návrh na nájom časti pozemku pre Mareka Kudríka a manž. Marcelu Kudríkovú, lokalita Hoštáky Mgr. Kresánková
25. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Piešťany pre Ing. Ferdinanda Marka a manž. Evu
Markovú, lokalita Štefánikova, Piešťany - Mgr. Kresánková
26. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Popelákovú, lokalita Sv. Štefana, Piešťany - Mgr.
Kresánková
27. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Rudolfu Jezerskú a Mgr. Ivetu Jezerskú, lokalita
Štefánikova,Piešťany - Mgr. Kresánková
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28. Návrh na nájom časti pozemku pre Líviu Gažovú, lokalita Bratislavská, Piešťany - Mgr.
Kresánková
29. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v polyfunkčnom objekte na ulici
A.Hlinku v Piešťanoch - Ing. Jančina
Popisná časť zápisnice:
Uznesenia:
Číslo
38/2014

Bod
prg.
1

39/2014

2

40/2014

3

41/2014

4

42/2014

5

43/2014

6

44/2014

7

Znenie

Adresát

Komisia odporúča návrh Dodatku č. 2 Štatútu Zariadenia pre
seniorov Vila Juliana schváliť.
Komisia odporúča návrh Dodatku č. 2 Štatútu zariadenia
sociálnych služieb Domum schváliť.
Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných
priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a
iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred
voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 schváliť.

MsR, MsZ

Komisia odporúča materiál o voľbách do orgánov
samosprávy obcí 2014 schváliť.
Komisia odporúča návrh VZN mesta Piešťany o určení
názvu ulice v Piešťanoch schváliť s tým, že odporúča v Čl.
1. vypustiť odsek 2/.
A/Komisia správu o postupe obstarávania a prerokovania
návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 8/2008 - v súvislosti s
výstavbou relaxačno – rezidenčného komplexu "Lodenica“
podľa prílohy č.1- berie na vedomie.
B/Komisia stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru
výstavby a bytovej politiky, oddelenia
územného
plánovania – preskúmanie návrhu ZaD ÚPN mesta
Piešťany č. 8/2008, uvedené v prílohe č. 2 - berie na
vedomie.
.
C/Komisia odporúča návrh zmien a doplnkov Územného
plánu mesta Piešťany č. 8/2008 - v súvislosti s výstavbou
relaxačno – rezidenčného komplexu „Lodenica“ schváliť.
D/Komisia odporúča VZN mesta Piešťany, ktorým sa
dopĺňa VZN č. 3/1998 – Záväzná časť Územného plánu
sídelného útvaru Piešťany, v súvislosti so schválením ZaD
ÚPN mesta Piešťany č. 8/2008 - schváliť s tým, že na str. 18
VZN odporúča vypustiť bod 4/ Podmienky orgánov
pamiatkovej ochrany.

MsR, MsZ

A/ Komisia odporúča Štúdiu uskutočniteľnosti, informácie o
stave príprav realizácie Plaveckého centra Piešťany
o možnosti financovania schváliť.
B1/ Komisia neodporúča pokračovanie prác na realizácii
projektu Plaveckého centra v pôvodnom zadaní schváliť.
B2/Komisia odporúča pokračovanie prác na realizácii

MsR, MsZ

MsR, MsZ
MsR, MsZ

MsR, MsZ
MsR, MsZ

Termín
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45/2014

8

46/2014

9

47/2014

10

48/2014

11

49/2014

12

50/2014

13

51/2014

14

52/2014

15

53/2014

16

Dátum konania :03.09.2014
projektu Plaveckého centra Piešťany s prihliadnutím na
výsledky štúdie uskutočniteľnosti schváliť.
B3/Komisia nehlasovala
C/ Komisia neodporúča schváliť zabezpečiť financovanie
projektu Plaveckého centra Piešťany z predaja cenných
papierov vo vlastníctve mesta Piešťany.
D/Komisia odporúča schváliť predložiť Mestskému
zastupiteľstvu mesta Piešťany návrh na zabezpečenie
prevádzky Plaveckého centra Piešťany po spracovaní
realizačného pojektu a získaní finančných prostriedkov na
realizáciu .
Komisia neodporúča návrh dodatku č. 1 Zmluvy o
spolupráci pri zabezpečení a organizovaní Vianočných
trhov, číslo 3681305, zo dňa 17.10.2013, ktorá nadobudla
účinnosť dňa 19.10.2013, medzi Mestom Piešťany a B&R
GROUP, s.r.o., so sídlom Komenského 23, 921 01 Piešťany,
IČO: 46 233 849, zastúpenou konateľom, Ing. Jurajom
Románekom, uvedený v prílohe schváliť.
Komisia odporúča návrh VZN mesta Piešťany Trhový
poriadok - Vianočné trhy (variant č. 1) schváliť.
Komisia odporúča návrh VZN mesta Piešťany Trhový
poriadok - Piešťanské hody schváliť.
Komisia odporúča návrh VZN mesta Piešťany o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach schváliť.
Komisia odporúča návrh VZN mesta Piešťany Trhový
poriadok - trhovisko CENTRUM schváliť.
Komisia odporúča návrh VZN mesta Piešťany Trhový
poriadok - trhovisko KOCKA schváliť.
Komisia odporúča návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
schváliť.
Komisia odporúča návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme č.
4670905 uzavretej medzi mestom Piešťany a spoločnosťou
STASIN, s.r.o. dňa 18.12.2009 so zmenou spočívajúcou len
v zmene v Čl. II. Predmet nájmu schváliť.
A/Komisia neodporúča návrh na zámenu pozemku reg.
CKN parc. č. 5830/4 o výmere 73 m2, zast. pl. a nádv.
zapísaného na LV č. 11146 k.ú. Piešťany, nachádzajúci sa v
lokalite Kuzmányho ulica vo výlučnom vlastníctve žiadateľa
– Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, a to jeho zámenou za
pozemky vo výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany zapísané
na LV č. 5700 k.ú. Piešťany ako parcely reg. CKN parc. č.
5777/2 o výmere 73 m2, zast. pl. a nádv. a parc. č. 5778/2 o
výmere 66 m2, záhrady, nachádzajúce sa v lokalite
Stromová ulica; ako dôvod hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je
zdôvodnený ako osobitný zreteľ – zámena majetku mesta
podľa čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany s tým, že žiadateľ ako účastník zámeny je
povinný doplatiť Mestu Piešťany sumu 2.591,82,-eur,
určenú rozdielom v hodnote zamieňaných pozemkov podľa
znaleckého posudku č. 111/2014 schváliť.
B/ Hlasovanie vzhľadom na uznesenie pod písm. A/ bolo
bezpredmetné.

MsR, MsZ

MsR, MsZ
MsR, MsZ
MsR, MsZ
MsR, MsZ
MsR, MsZ
MsR, MsZ
MsR, MsZ

MsR, MsZ
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54/2014

17

55/2014

18

56/2014

19

57/2014

20
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Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemkov vo
výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaných na LV č.
5700 k.ú. Piešťany ako parcely CKN, a to parc. č. 1505/129
o výmere 17 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. 1505/130 o
výmere 16 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. 1505/131 o výmere
20 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. 1505/132 o výmere 16 m2,
zast. pl. a nádv., parc. č. 1505/133 o výmere 16 m2, zast. pl.
a nádv. a parc. č. 1505/134 o výmere 19 m2, zast. pl. a
nádv., vytvorené Geometrickým plánom č. 220/2014 na
oddelenie pozemkov parc. č. 1505/129 až 1505/143 úradne
overeným dňa 21.07.2014 pod č. 478/14, do výlučného
vlastníctva EQUIS INVEST, s.r.o., IČO: 44 397 381, so
sídlom ul. 29. augusta č. 28/D, 811 09 Bratislava za kúpnu
cenu 52,65 eur/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení neskorších predpisov ako
predaj pozemku mesta do výmery 50 m2 funkčne
prislúchajúcemu k susediacemu pozemku vo vlastníctve
žiadateľa, v súvislosti s výstavbou realizovanou žiadateľom,
a to podľa čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany schváliť.
Komisia odporúča návrh na nájom pozemku vo vlastníctve
mesta Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 pre k. ú. Piešťany,
ako pozemok parcela registra „C“ č. 420 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 19 m2 , medzi mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Dášou Ronecovou, bytom Valová
4262/12, 921 01 Piešťany, ako nájomcom, na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške
0,44 eur/m2/rok ako dôvod hodný osobitného zreteľa v
zmysle §9a ods.9 písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a čl. VII ods. 1 písm. c)
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany - nájom
pozemku mesta pod existujúcou radovou alebo samostatne
stojacou garážou, ktorý nie je možné previesť do vlastníctva
žiadateľa (z hľadiska územného plánu, ochranné pásmo
železníc, vôd a podobne) schváliť.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Piešťany, zapísanej v LV
č. 5700 pre k. ú. Piešťany, ako pozemok parcela registra „C“
č. 10164/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v
prospech Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
IČO: 36 252 484, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, do jej
vlastníctva, za kúpnu cenu 84,24,-eur/1m2, ako pozemok
zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov schváliť.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Piešťany, zapísanej v LV
č. 5700 pre k. ú. Piešťany, ako pozemok parcela registra „C“
č. 2312 záhrady o výmere 76 m2 v prospech Ľubice
Matúšovej, Vodárenská 4564/113, Piešťany v 1/2 -ici a
Dariny Fuzikovej, Vodárenská 4564/113, Piešťany v 1/2 ici, do ich podielového spoluvlastníctva, za kúpnu cenu
14,64 eur/m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa
ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako predaj pozemku mesta
funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo

MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ
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58/2014

21

59/2014

22
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vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez
právneho dôvodu a to podľa čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany schváliť.
Komisia odporúča návrh podmienok obchodnej verejnej
súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností kat. územie
Piešťany, vo vlastníctve mesta Piešťany, zapísaných v
katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany, odbor
katastrálny LV č. 5700 ako:
stavba súp.č. 4818 (bývalý dom brannej výchovy) na parc.č.
1594/1 a na parc.č. 1594/9, parc.č. 1594/1, vo výmere 12093
m2, zastavané plochy a nádvoria,parcela registra „C“,
parc.č. 1594/8, vo výmere 200 m2, zastavané plochy a
nádvoria, parcela registra „C“, parc.č. 1594/9, vo výmere 12
m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“,
parc.č. 1594/10, vo výmere 71 m2, zastavané plochy a
nádvoria,parcela registra „C,“ v LV č.10931 ako :
parc.č. 2267/3, vo výmere 2 m2, lesné pozemky, parcela
registra„E“,
vonkajšie
úpravy,
oplotenie
- so zložením finančnej zábezpeky vo výške 30 000 EUR,s
kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude
najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna
ponúknutá kúpna cena bude 800 000,00 EUR.
B/Komisia odporúča návrh na zrušenie Uznesenia
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 92/2014 písm.
B/schváliť.
C/ Komisia odporúča návrh na poverenie primátora mesta
Piešťany na úkony nevyhnutne potrebné k realizácii
predmetnej súťaže a to najmä vymenovanie členov komisie
pre vyhodnotenie súťažných návrhov schváliť.
A/Komisia odporúča návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve
č. 3311405 v predloženom znení, ktorý je prílohou materiálu
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č.
138/1991 Zb.o majetku obcí v znení nesk. predpisov
§ 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany Čl. VII. ods.1 písm.c) – nájom nehnuteľného
majetku mesta v súvislosti s užívaním hotela Atóm vo
vlastníctve nového nájomcu schváliť s tým, že odporúča v
Čl. III. odsek 1/ bod 1.2. vypustiť znenie textu od slova
"Vyhradené" až po slovo "verejnosti" na konci odseku.
B/Komisia odporúča návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve
č. 3301405 v predloženom znení, ktorý je prílohou materiálu
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č.
138/1991 Zb.o majetku obcí v znení nesk. predpisov
§ 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany Čl. VII. ods.1 písm.c) – nájom nehnuteľného
majetku mesta v súvislosti s užívaním hotela Atóm vo
vlastníctve
nového
nájomcu
schváliť.
C/ Komisia odporúča návrh Dodatku č. 2 k Nájomnej
zmluve 1171105 v predloženom znení, ktorý je prílohou
materiálu ako dôvod hodný osobitného zreteľa
v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení nesk.
predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods.1 písm.c) – nájom
nehnuteľného majetku mesta v súvislosti s užívaním hotela
Atóm vo vlastníctve nového nájomcu schváliť.

MsR, MsZ

MsR, MsZ

Legislatívnoprávna komisia MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 7/2014
Strana 6 z 8

Dátum konania :03.09.2014

60/2014

23

Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemkov
kat. územie Piešťany, parciel registra „C“ parc.č. 2590/6
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, vo vlastníctve
mesta Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 a parc.č. 2590/7
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 122 m2 oddelenej
Geometrickým plánom č. 177- 46/2014 zo dňa 31.3.2014 z
parc.č. 2590/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3991
m2 vo vlastníctve mesta Piešťany, zapísanej v LV č. 5700,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ahmeda
Bourenane a manželku Janu Bourenanovú rod. Cifrovú,
trvale bytom Agátova 293/18, Piešťany, za kúpnu cenu
52,65
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 pozemkov mesta funkčne
prislúchajúcich k objektom rodinných domov na parc.č.
2497 a 2513 vo vlastníctve žiadateľov schváliť.

MsR, MsZ

61/2014

24

Komisia neodporúča návrh na nájom časti geometrickým
plánom č. 177-97/2014 oddeleného pozemku parc.č. 3309/2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 vytvorenej z
parc.č. 3309 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4718
m2 vo vlastníctve mesta Piešťany, zapísanej v LV č.
5700 ako parcela registra „C“ kat. územie Piešťany, do
nájmu Mareka Kudríka a manželky Marcely Kudríkovej, za
účelom užívania ako predzáhradky rodinného domu
schváliť.
.

MsR, MsZ

62/2014

25

Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva
spoluvlastníckeho podielu 1/4 - ina Mesta Piešťany na
parc.č. 5588 zastavané plochy a nádvoria v celkovej
výmere 186 m2, zapísanej v LV č. 4622 ako parcela registra
„C“ , kat.
územie Piešťany, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ing. Ferdinand Marko
a
manželka Eva Marková, rod. Matúšová, bytom 922
21 Ducové 132, za kúpnu cenu 2 747,46 EUR, v zmysle
zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
§ 9a ods. 8 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. c) - podiel majetku
mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo
schváliť.

MsR, MsZ

63/2014

26

Komisia odporúča návrh naprevod vlastníctva pozemku
parcela registra „C“ parc.č. 516 záhrady vo výmere 181 m2
zapísanej ako vlastníctvo mesta Piešťany v LV č. 5700, kat.
územie Piešťany, do vlastníctva Anny Popelákovej
za kúpnu cenu 79,16 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 susediacim pozemkom vo vlastníctve žiadateľky, ktorý
žiadateľka užíva na základe nájomnej zmluvy, s možnosťou

MsR, MsZ
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jeho využitia na
schváliť.

plánovanú výstavbu rodinného domu

64/2014

27

Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemkov
parciel registra „C“ parc.č. 85/2 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 35 m2 a parcely č. 87/2
záhrady vo výmere 33 m2 zapísaných ako vlastníctvo mesta
Piešťany
v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, do
podielového spoluvlastníctva Rudolfy Jezerskej, bytom Ul.
Štefánikova 1418/96, Piešťany v podiele 1/2 - ina a Mgr.
Ivety Jezerskej, bytom Ul. Štefánikova 1418/96,
Piešťany v podiele 1/2 - ina, za kúpnu cenu 36,10 EUR/m2
za parc.č. 85/2 a za kúpnu cenu 36,16 EUR/m2 za parc.č.
87/2, 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.

MsR, MsZ

65/2014

28

Komisia neodporúča návrh na nájom častí pozemkov kat.
územie Piešťany, parciel registra „C“, zapísaných v LV č.
5700
vo
vlastníctve
mesta
Piešťany
ako
prenajímateľa, parc.č. 10237 zastavané plochy a nádvoria v
celkovej výmere 7450 m2 a parc.č. 10119/4 zastavané
plochy a nádvoria v celkovej výmere 796 m2 v rozsahu
výmery 2 m2 z parc.č. 10237 a 2 m2 z parc.č. 10119/4, v
častiach podľa priložených situácií č.1 - č. 4, do nájmu Lívii
Gažovej, ul. Štefánikova 74, Piešťany, na dobu určitú do
1.9.2015, za účelom umiestnenia informačných tabúľ o
faune a flóre lokality Malá Vrbina, so záväzkom nájomcu
tieto informačné tabule previesť po skončení nájmu do
vlastníctva mesta Piešťany prevodom vlastníctva
darovaním, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle
zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
§ 9a ods.9 písm.c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom nehnuteľného
majetku mesta na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne,
verejnoprospešné
účely
a
športové
účely,
pre
potreby občianskych združení na neziskovú činnosť (napr.
schôdze členskej základne) schváliť.
.

MsR, MsZ

66/2014

29

Komisia odporúča predložený návrh na nájom nebytových
priestorov v polyfunkčnom objekte na ul. A.Hlinku v
predloženom znení v prospech Trnavskej arcidiecéznej
charity, Trnava, IČO 365 02 619 schváliť.

MsR, MsZ
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