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Prítomní: Duhárová Iveta JUDr., Gašparíková Mária Mgr., Hladký Martin Mgr., Vinceková Zora
JUDr., Mojţiš Pavol JUDr., Kubala Peter Mgr., Kresánková Eva Mgr.
Neprítomní: Kolláriková Eva Ing. JUDr., Dvorský Juraj
Ospravedlnení:
Hostia: Racková Danka JUDr., Damboráková Lívia JUDr.
Program:
1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaţe na prevod vlastníctva pozemku a budovy v lokalite
Meštianska ulica - JUDr. Racková
2. Návrh na zriadenie vecného bremena v lokalite Pod Párovcami pre Evu Ţlnayovú - JUDr. Racková
3. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Váţska pre Mikuláša Webera a manţ. Annu
Weberovú - Mgr. Kresánková
4. Návrh na nájom pozemku v lokalite ul. Nálepkova, Piešťany pre Ľuboša Barana - Mgr. Kresánková
5. Návrh na nájom pozemku lokalita ul. Dopravná, Piešťany pre spol. FIGHTER, s.r.o. - Mgr.
Kresánková
6. Návrh na nájom pozemku v lokalite ul. Kukorelliho, pre Viliama Špendla a manţelku - Mgr.
Kresánková
7. Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 272015 medzi SMP, p.o. a Marius
Pedersen, a.s. - JUDr. Kiššová
8. Určenie ceny obvyklého podnájomného za novinový stánok na ul. A. Hlinku - JUDr. Kiššová
9. Návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605,
uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. - JUDr. Damboráková
Popisná časť zápisnice:

Uznesenia:
Číslo
11/2010

Bod
prg.
1

12/2010

2

13/2010

3

Znenie
A/Komisia odporúča predloţený návrh podmienok
obchodnej verejnej súťaţe so zloţením finančnej zábezpeky
vo výške 25 % z ceny určenej podľa znaleckého posudku č.
67/2008 schváliť s podmienkou doplnenia Podmienok v
časti "Obsah návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, na ktorom
vyhlasovateľ trvá" bodom 6/ v znení: Ak víťaz súťaţe zmarí
uzavretie kúpnej zmluvy, má vyhlasovateľ právo nevrátiť
víťazovi 50% sumy zo zloţenej finančnej zábezpeky z titulu
sankcie za zmarenie obchodnej verejnej súťaţe.
B/ Komisia odporúča návrh na poverenie primátora Mesta
Piešťany vymenovať členov komisie pre vyhodnotenie
súťaţných návrhov schváliť.
Komisia odporúča návrh na zriadenie vecného bremena
právo uloţenia inţinierskych sietí cez parc.č. 895/1, parc.č.
5649 a parc.č. 5641 kat. územie Piešťany schváliť
bezodplatne. Súčasne komisia odporúča doplniť materiál o
stanovisko referátu územnej správy, či ţiadateľka nebude
potrebovať k uţívaniu (kolaudácii) rod. domu zriadenie
vecného bremena právo prechodu pešo a motorovým
vozidlom.
Komisia odporúča schváliť návrh na prevod vlastníctva
parc.č. 8855/3 kat. územie Piešťany za rovnakých
podmienok ako pri prevode vlastníctva pozemku pre
manţelov Ciklaminiových t.j. za kúpnu cenu vo výške 43,20

Adresát
MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

Termín
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14/2010

4

15/2010

5

16/2010

6

17/2010

7

18/2010

8

19/2010

9

eur/m2.
Komisia odporúča návrh na nájom časti pozemku parc.č.
7715/6 kat. územie Piešťany v rozsahu 20 m2 v
predloţenom znení schváliť za nájomné vo výške 0,50
eur/m2/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia odporúča návrh na nájom pozemkov parc.č. 3625/3
a parc.č. 3625/4 kat. územie Piešťany schváliť na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo
výške 14 eur/m2/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia odporúča návrh na nájom pozemku parc.č. 6926/8
kat. územie Piešťany schváliť s trojmesačnou výpovednou
lehotou za nájomné vo výške 0,85 eur/m2/rok ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Komisia odporúča predloţený Dodatok č. 5 k Zmluve o
podnájme č. 272015 schváliť za podnájomné 26,57
eur/m2/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia odporúča schváliť návrh na cenu obvyklého
podnájomného pre podnájom novinového stánku na ul. A.
Hlinku vo výške 47 eur/m2/rok.
Komisia odporúča návrh na uzavretie Dodatku č. 4 k
Zmluve o nájme nehnuteľností č. 3090605, predmetom
ktorého je uskutočnenie technického zhodnotenia - výmena
osvetlenia na Zimnom štadióne v Piešťanoch schváliť.

MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

POZN.:
Zapísal: Mgr. Eva Kresánková

V Piešťanoch dňa: 17.3.2010
Schválil: Mgr. Mária Gašparíková
Prílohy:

Rozdeľovník: primátor
zástupca primátora
prednostka
referát POPP
predsedkyňa LPK
spracovatelia

