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Dátum konania : 11.04.2012

Prítomní: Ing. arch. Jana Bartošová, Mária Beňová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor,
Ing. Jozef Chudý, Ing. Igor Racík, Bc. Michal Hynek
Predkladatelia: JUDr. Iveta Duhárová, Tatiana Kubová, Mgr. Monika Mackovjaková,
Mgr. Eva Kresánková

Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 4351/1 v k. ú. Piešťany pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu na ul. N. Teslu č. s. 4720 v Piešťanoch.
3. Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení platné VZN
mesta Piešťany č. 15/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch.
4. Návrh na nájom pozemku pod predajným stánkom na ul. Javorová pre nájomcu THORR, s. r. o.
5. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov, lokalita Vrbovská cesta, pre FUEL, spol. s r. o.
6. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre ZSE Distribúcia, a. s., Bratislava.
7. Návrh na prevod vlastníctva pozemku, lokalita ul. Kúpeľná, pre Pavla Slivku.
8. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2012.
9. Rôzne.
10. Záver.

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila ing. arch. Jana Bartošová, privítala prítomných členov
a oboznámila ich s programom zasadnutia.
K bodu 8: Ako ôsmy bod programu komisia prerokovala materiál, ktorého predkladateľom bol
poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, Pavol Tapušík. Predmetom materiálu bol návrh na
zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012 v súvislosti s návrhom na zaradenie do
rozpočtu mesta rekonštrukciu detského ihriska na sídlisku Vodárenská ako i vybudovanie prístupového
chodníka zo zadnej časti bytového domu Vodárenská 4601/66-74. Členovia komisie k predkladanému
materiálu prijali nižšie uvedené uznesenie.
K bodu 9 - Rôzne: V rámci bodu rôzne sa členovia komisie zaoberali problematikou predkladania
materiálov na zasadnutia komisie s dôrazom na potrebu dokladovania príloh súvisiacich
s prejednávanými materiálmi v súlade s rokovacím poriadkom MsR a MsZ (napr. čitateľné snímky
z katastrálnej mapy s vyznačením parciel, kúpnopredajné zmluvy, výpisy z obchodného registra SR,
súdne rozhodnutia, ako i korešpondencia súvisiaca s predkladanými materiálmi a pod.).
Ďalej v rámci bodu rôzne členovia komisie zdôraznili potrebu každoročne informovať komisiu
o ukončených súdnych sporoch. Členovia komisie v súvislosti s vyššie uvedeným zároveň prijali
uznesenia.
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Uznesenia:
Číslo
Bod
uznesenia prog.
34/2012

2.

35/2012

3.

36/2012

4.

37/2012

5.

38/2012

6.

39/2012

7.

40/2012

8.

Dátum konania : 11.04.2012

Znenie

Adresát

Komisia odporúča návrh na nájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta
Piešťany, parc. č. 4351/1 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu na ul. N. Teslu č. s. 4720 v Piešťanoch ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v predloženom znení schváliť.
Komisia odporúča návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany, ktorým sa mení platné VZN mesta Piešťany č. 15/2008 o nakladaní
s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v predloženom znení
schváliť.
Komisia odporúča návrh na uzavretie Nájomnej zmluvy medzi Mestom
Piešťany ako prenajímateľom a spoločnosťou THORR, s. r. o. ako nájomcom
zastúpeným konateľom Miroslavom Halásom, predmetom ktorej je pozemok,
parc. č. 9935/2, za nájomné vo výške 3,31 eur/rok/m2 na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v predloženom znení schváliť.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemkov označených v tomto
návrhu vo vlastníctve Mesta Piešťany do vlastníctva spoločnosti FUEL, spol.
s r. o. schváliť s nasledovnými pripomienkami:
- pri kritériu 3. – prístup k pozemku - pre všetky záujmové parcely použiť
jednotne koeficient = 1,0
- pri kritériu 4. – ďalšie vplývajúce faktory – pre všetky záujmové parcely
použiť jednotne koeficient = 1,0
(t. j. celková cena /m2 = 65,81 € pri parc. č. 4449/1,2,3,6,9
celková cena/m2 = 52,65 € pri parc. č. 4449/4,5)
Celková kúpna cena po úprave koeficientov by predstavovala sumu
cca 1 124 100,71 €.
Komisia ďalej žiada:
- na zasadnutie MsR a MsZ doplniť výpis z obchodného registra spoločnosti
FUEL, spol. s r. o.
- predložiť na zasadnutie MsZ návrh kúpnej zmluvy
- v prípade uskutočnenia prevodu pozemku celú sumu ponechať na
samostatnom účte ako účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu
mestského kúpaliska
- predložiť na zasadnutie MsR, MsZ informáciu ohľadom využitia úveru vo
výške 52 000,00 eur – zoznam investičných akcií realizovaných z úveru
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemku parc. č. 5182/13 vo
vlastníctve Mesta Piešťany do vlastníctva spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.,
zastúpená Západoslovenskou energetikou, a.s. Bratislava v predloženom znení
schváliť.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Mesta
Piešťany, parc. č. 8466/2 do vlastníctva Pavla Slivku za kúpnu cenu vypočítanú
podľa Metodiky ..., t. j. 36,35 eur/m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa
schváliť.
Komisia odporúča zaoberať sa predloženým návrhom až po polročnom
vyhodnotení príjmovej časti rozpočtu.
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Dátum konania : 11.04.2012

41/2012

9.

Komisia odporúča MsÚ, aby na zasadnutia finančnej a podnikateľskej komisie
boli materiály predkladané v súlade s rokovacím poriadkom MsR a MsZ.

42/2012

9.

Komisia odporúča MsÚ každoročne predložiť informáciu o ukončených
súdnych sporoch vždy k záverečnému účtu mesta.

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa 12.04.2012

Schválil: Ing. arch. Jana Bartošová,
predsedníčka komisie

Rozdeľovník:
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné
zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia
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