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Dátum konania : 29.04.2014

Prítomní: Ing. arch. Jana Bartošová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor, Ing. Jozef Chudý,
Ospravedlnení: Mária Beňová, Ing. Igor Racík, Mgr. Michal Hynek
Predkladatelia: JUDr. Mária Escherová, Mgr. Tomáš Borovský, Mgr. Eva Kresánková,
Ing. Jana Vitková
Program:

1. Otvorenie.
2. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech mesta Piešťany, v lokalite Mojmírova
ulica.
3. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.,
v lokalite areálu futbalového štadióna v Piešťanoch.
4. Návrh na nájom pozemku pre Annegretu Teškovú a Frideriku Kosákovú, lokalita ul.
Stromová.
5. Návrh na nájom pozemku pre Mgr. Katarínu Arnouldovú, lokalita Nábr. I. Krasku.
6. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu a návrh na prevod vlastníctva pozemku pre
HOTELY SK, s. r. o, Nitra.
7. Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany 08/2008 – v súvislosti
s výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu „Lodenica“ – vyhodnotenie pripomienok.
8. Rôzne.
9. Záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila ing. arch. Jana Bartošová a privítala prítomných členov.
Členovia finančnej a podnikateľskej komisie prijali nasledovné uznesenia:

Číslo
uznesenia

Bod
prog.

Znenie

Adresát

31/2014

2.

Komisia odporúča návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho
v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrického kábla – NN prípojky)
na pozemku parc. č. 3188/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1549
m2, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra SR,
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 27/2014 a v práve
vstupu v nevyhnutnom rozsahu na pozemok parc. č. 3188/2 v prípade
potreby vykonať opravu, výmenu, údržbu a kontrolu inžinierskych sietí
pre mesto Piešťany ako oprávneného z vecného bremena, odplatne za
cenu 33 € schváliť.

MsR
MsZ

32/2014

3.

Komisia odporúča návrh na zriadenie vecného bremena v prospech
oprávnenej z vecného bremena, Západoslovenská distribučná, a. s.,
spočívajúceho v práve zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby –
preložka VN a preložka NN, prevádzkovanie, údržba, opravy,
rekonštrukcie,
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávnenou a ňou poverenými osobami na výkon činností pri výstavbe,
užívaní a údržbe stavby na pozemku parc. č. 5810 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1698 m2, parcele č. 5826/9 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2014 m2 a parcele č. 5804/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8713 m2, ktoré sú vo vlastníctve mesta Piešťany
ako povinného z vecného bremena, v rozsahu vyznačenom v grafickej
prílohe a geometrickým plánom, ktorý bude predložený na zasadnutie
mestskej rady, ako vecné právo, bezodplatne schváliť.

MsR
MsZ
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33/2014

4.

Komisia odporúča návrh na nájom pozemku parcela č. 5689 záhrady
vo výmere 65 m2 vo vlastníctve mesta Piešťany ako penajímateľa, pre
Annegretu Teškovú a Frederiku Kosákovú, ako nájomcov, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške
1,06 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa – nájom
pozemku mesta funkčne prislúchajúci k pozemku – záhrade užívanej
nájomcami schváliť.

MsR,
MsZ

34/2014

5.

Komisia odporúča návrh na nájom pozemku parc. č. 424 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 vo vlastníctve mesta Piešťany, ako
prenajímateľa, pre Mgr. Katarínu Arnouldovú, ako nájomcu, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške
0,44 EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa – 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.

MsR,
MsZ

35/2014

6.

Komisia neodporúča návrh na opätovné prerokovanie materiálu –
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre HOTELY SK, s.r.o. Nitra
schváliť.

MsR,
MsZ

36/2014

7.

Komisia po prerokovaní:
A/ stanoviská dotknutých orgánov, organizácií, fyzických a právnických
osôb k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany 08/2008 –
v súvislosti s výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu
„Lodenica“, uvedené v prílohe č. 2
berie na vedomie

MsR,
MsZ

B/ odporúča vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov
ÚPN mesta Piešťany 08/2008 – v súvislosti s výstavbou relaxačnorezidenčného komplexu „Lodenica“ a návrh na rozhodnutie o
námietkach a pripomienkach uvedené v prílohe č. 3
schváliť.
Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa: 29.04.2014

Schválil: Ing. arch. Jana Bartošová
predseda komisie

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

