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Dátum konania :26.02.2014

Prítomní: Eva Kolláriková, MBA, PhD., JUDr., Ing. , Igor Nicák RNDr., Lucia Kalabová JUDr.,
Martin Hladký PhDr., Eva Kresánková Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Milan Strečanský Ing., Dalibor Kuciaň JUDr., Daniela Suchánková JUDr.
Hostia: Mária Gašparíková Mgr., Monika Mackovjaková Mgr.
Program:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014 - Mgr. Gašparíková
2. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu náhradného nájomného bytu - PhDr.
Žáčková, Mgr. Mackovjaková
3. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka pre TJ Družba Piešťany, v k.ú. Piešťany - Ing.
Jančina
4. Návrh na uzavretie dodatku k Zmluve o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho
majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze - Mgr. Kresánková
5. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre BD Vajan s.r.o., lokalita Vajanského ulica - Mgr.
Kresánková
6. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Valériu Heribanovú, lokalita Zavretý kút – Mgr.
Kresánková
7. Návrh na nájom pozemkov vo vlastníctve Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. pre mesto
Piešťany - Mgr. Kresánková
8. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku v lokalite ul. Pod Párovcami v
Piešťanoch pre mesto Piešťany od vlastníka Slovenská republika, v správe Národného lesníckeho
centra, Zvolen - JUDr. Damboráková
Popisná časť zápisnice:
Uznesenia:
Číslo
10/2014

Bod
prg.
1

11/2014

2

Znenie
Komisia odporúča predložený návrh Všobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií pred
voľbami do Európskeho parlamentu 2014 s návrhom na
doplnenie v Čl. 2 ods. 2 za slovo volieb vložiť "a v deň
volieb" , schváliť.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníckeho práva
jednoizbového bytu zapísaného na LV č. 8809 k.ú. Piešťany
ako byt č. 20 na 7. p. vo vchode 34 bytového domu na ul.
Javorova súp. č. 2891 na parc. č. 9899 vo výlučnom
vlastníctve
(1/1)
predávajúcej
a
príslušného
spoluvlastníckeho podielu 3630/129835 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach, príslušenstve a pozemku
parc. č. 9899, zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2
zapísaný ako parcela registra C na LV č. 8809 k.ú. Piešťany
a pozemku parc. č. 9900, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1004 m2 zapísaný ako parcela registra C na LV č.
8809 k.ú. Piešťany od predávajúcej – p. Edita Fusková r.
Bartovicová, bytom Staničná 2316/17, 921 01 Piešťany do
výlučného vlastníctva kupujúceho Mesta Piešťany, v
zastúpení primátorom – Ing. Remom Cicuttom, so sídlom
Nám. SNP č. 1475/3, 921 45 Piešťany, IČO: 612 031, okres
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Piešťany, kraj Trnava, za kúpnu cenu 34.860,-eur, ktorá je
určená ako 1000,-eur/m2. Ako aj návrh na podanie žiadosti
Mesta Piešťany o poskytnutie dotácie na obstaranie
náhradných nájomných bytov na základe § 3 ods. 1 písm. d)
zákona č. 261/2011 Z.z. v platnom znení na kúpu vyššie
špecifikovanej nehnuteľnosti v bytovom dome a vo výške
vymedzenej na základe podlahovej plochy bez lodžie a bez
pivnice 34,86 m2 v celkovej výške dotácie 34.860,-eur
schváliť.

12/2014

3

13/2014

4

14/2014

5

15/2014

6

Komisia odporúča predložený návrh na nájom časti
pozemku parcely registra "C" č. 3355/1 vo výmere 4924 m2
vo vlastníctve Mesta Piešťany podľa LV č. 5700 v správe
Služieb mesta Piešťany, n.o., v časti o výmere 6,25 m2,
v rozsahu vyznačenom v prílohe, pre Telovýchovnú jednotu
Družba Piešťany ako nájomcu, za účelom umiestnenia
predajného stánku č. 3, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou, za nájomné 26,56 EUR/m2/rok + DPH ako
dôvod hodný osobitného zreteľa - pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve žiadateľa, schváliť.
Komisia odporúča návrh Dodatku k Zmluve o spolupráci a
podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku
správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na
korune hrádze, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská
Štiavnica, IČO 36 022 047 a mestom Piešťany, v znení
návrhu priloženého dodatku schváliť.
Komisia odporúča predložený návrh na prevod vlastníctva
pozemkov registra „C“ kat. územie Piešťany, parc.č. 8035/4
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, parc.č. 8035/5
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2, parc.č. 8035/6
zastavané plochy a nádvoria 6 m2 odčlenených
Geometrickým plánom č. 177-7/2014 z pozemku registra
„C“ parc.č. 8035/1 zastavané plochy a nádvoria v celkovej
výmere 2745 m2 zapísanej v LV č. 5700 vo vlastníctve
Mesta Piešťany, do vlastníctva spoločnosti BD Vajan s.r.o.,
so sídlom Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica, IČO : 44
882 891, za kúpnu cenu 168,48 EUR/m2, v zmysle zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a
ods. 8 písm. b) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. b) pozemok zastavaný stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou, schváliť.

MsR, MsZ

Komisia odporúča predložený návrh na prevod vlastníctva
pozemku parcela registra „C“ parc.č. 3393/2 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 vo vlastníctve Mesta
Piešťany zapísaného v LV č. 5700 kat. územie Piešťany, do
vlastníctvaValérie Heribanovej rod. Betákovej, trvale bytom
Jánošíkova 542/65, Piešťany, za kúpnu cenu 50,54 EUR/m2,
v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk.
predpisov § 9a ods. 8 písm. b) a Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. b)-pozemok
zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane

MsR, MsZ

MsR, MsZ
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priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou schváliť.

16/2014

7

Komisia odporúča návrh na uzavretie nájomnej zmluvy,
predmetom ktorej sú pozemky vo vlastníctve Slovenských
liečebných kúpeľov Piešťany, a.s., IČO: 34 144 790 ako
prenajímateľa a to parcela registra „C“ parc.č. 7976/2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2 zapísaná v
LV č. 4742 a parcela registra „E“ parc.č. 5942/8 ostatná
plocha vo výmere 629 m2, zapísaná v LV č. 12016,
katastrálne územie Piešťany do nájmu mesta Piešťany ako
nájomcu, za účelom ich užívania ako pozemkov na ktorých
sa nachádza stavba Kolonádového mostu s.č. 1783 vo
vlastníctve mesta Piešťany a za účelom realizácie
projektu„Kolonádový most v Piešťanoch – Promenáda
kultúr“, na dobu určitú do 31.12.2020 s možnosťou
ďalšieho nájmu, za nájomné 1,00 Euro za celú dobu nájmu
a predmet nájmu schváliť.

MsR, MsZ

17/2014

8

/Komisia predložený návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Národného lesníckeho centra,
Zvolen, do vlastníctva mesta Piešťany berie na vedomie.

MsR, MsZ

POZN.:
Zapísal: Mgr.Eva Kresánková, tajomníčka

V Piešťanoch dňa: 26.2.2014
Schválil:
Prílohy:

Rozdeľovník: primátor
zástupca primátora
prednostka
referát POPP
predsedkyňa komisie
tajomníčka komisie

