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Dátum konania : 11.05.2010

Prítomní: Pavol Tapušík, Mária Beňová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor,
Ing. Milan Máček, RNDr. Igor Nicák,Vladimír Kubo,
Ospravedlnení: Jozef Kubík
Hostia: Ing. Lucia Duračková, Mgr. Eva Kresánková, JUDr. Danka Racková,
JUDr. Lívia Damboráková, Mgr. Ervín Paradi, Ing. Eva Pobjecká, Ing. Zuzana
Molnárová, Ing. Peter Ábel

Program:
1.
Otvorenie.
2.
Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany.
3.
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku lokalita Bodona.
4.
Návrh na nájom nehnuteľností v lokalite pred objektom Lipa v prospech RELAX
CLUB, spol. s r.o., Malé Pálenisko 11, Bratislava.
5.
Návrh na nájom pozemku v lokalite ul. Sad A. Kmeťa, Piešťany pre Slovenské
liečebné kúpele Piešťany, a.s.
6.
Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností pre Respect Slovakia, s. r. o., Piešťany
v lokalite Valová ulica.
7.
Návrh Protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany,
p. o. č. 1/2010.
8.
Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Chalupkova v Piešťanoch.
9.
Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s Trnavskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s., lokalita Priemyselná ul.
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na Winterovej ul. 1754/14 v Piešťanoch pre
UNIDEX Lekáreň, spol. s r. o.
11. Rôzne.
12. Záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvoril predseda Pavol Tapušík, privítal prítomných
členov a oboznámil všetkých s programom zasadnutia.
Vzhľadom na to, že členovia komisie pred zasadnutím dodatočne obdržali materiál na
prerokovanie, predseda komisie navrhol zmenu v programe, a to ako bod 10 zaradiť
dodatočne predložený material s názvom:
Návrh na nájom nebytového priestoru na Winterovej ul. 1754/14 v Piešťanoch
pre UNIDEX Lekáreň, spol. s r. o.
Ostatné body programu boli prečíslované. Členovia komisie návrh jednomyseľne
schválili.
K bodu 11: Na základe výberového konania ohľadom rekonštrukcie Domu smútku na
Žilinskej ceste boli v rámci bodu rôzne prizvaní Ing. Peter Ábel, autor projektu, Ing.
Eva Pobjecká, vedúca odboru správy, Ing. Zuzana Molnárová, referát majetku mesta
za účelom prerokovania stavebných riešení a úprav v rámci projektovej
dokumentácie. Záznam z rokovania tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenia:
Číslo
Bod
prog.
58/2010
2.

59/2010

3.

60/2010

3.

61/2010

3.

62/2010

4.

63/2010

5.

64/2010

6.

Znenie

Adresát

Komisia odporúča návrh na vyradenie
a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta
Piešťany v predloženom znení schváliť. Zároveň
komisia žiada predkladať materiály ohľadom
vyradenia a likvidácie neupotrebiteľného majetku
mesta na zasadnutia komisie v minimálnom
rozsahu potrebnom len na identifikáciu majetku
navrhovaného na vyradenie bez potvrdení
o zastaralosti a opotrebovanosti.
Komisia odporúča návrh podmienok obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj pozemku v lokalite
Bodona so zložením finančnej zábezpeky vo
výške 50 000,00 eur schváliť.
Komisia odporúča návrh na poverenie primátora
Mesta Piešťany vymenovať členov komisie pre
vyhodnotenie súťažných návrhov schváliť,
pričom ako zástupcu finančnej a podnikateľskej
komisie navrhuje Ing. Jozefa Jambora.
Komisia odporúča návrh na zrušenie uznesenia
MsZ č. 35/2010 zo dňa 11.3.2010 schváliť.
Komisia odporúča návrh na nájom nehnuteľností
v lokalite pred objektom LIPA v prospech
RELAX CLUB, spol. s r. o. za nájomné vo výške
1,50 eur/m2 ročne schváliť. Zároveň komisia
navrhuje prizvať na zasadnutie MsZ zástupcu
spoločnosti za účelom poskytnutia informácií
ohľadom financovania podnikateľského zámeru.
Komisia odporúča návrh na nájom pozemku
v lokalite ul. Sad A. Kmeťa, Piešťany pre
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. za
nájomné vo výške 15,00 eur/m2/rok na dobu
určitú v trvaní 15 rokov, ako prípad hodný
osobitného zreteľa schváliť s tým, aby zmluvné
podmienky pri uzatváraní zmluvy o nájme
zohľadňovali aj vývoj inflačného koeficientu.
Zároveň komisia žiada na zasadnutie MsR
predložiť prehľad výšky poplatku za záber
verejného priestranstva (letných terás) na
Winterovej ulici.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľností pre Respect Slovakia, s. r. o.,
Piešťany za kúpnu cenu v zmysle Metodiky ..., t. j.
210,60 eur/m2 schváliť.
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65/2010

7.

66/2010

8.

67/2010

9.

68/2010

10.

Komisia odporúča návrh na uznesenie v bodoch
A) a B) schváliť.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľností na ul. Chalupkova v Piešťanoch
v predloženom znení schváliť.
Komisia odporúča návrh na zámenu pozemkov
medzi Mestom Piešťany a Trnavskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s. v lokalite Priemyslená ulica
v predloženom znení schváliť s prihliadnutím na
stanovisko referátu životného prostredia. Zároveň
komisia žiada na zasadnutie MsR predložiť
informáciu ohľadom vlastníctva prístupovej cesty
k útulku zvierat.
Komisia odporúča návrh na nájom nebytového
priestoru na Winterovej ulici pre UNIDEX
Lekáreň v predloženom znení schváliť.

MsR, MsZ
MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsÚ
MsR, MsZ

Prílohy: Záznam z rokovania k stavbe „Prístavba a prestavba Domu smútku na
Žilinskej ul. v Piešťanoch“ konaného dňa 11.5.2010.
Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa: 12.05.2010

Schválil: Pavol Tapušík,
predseda komisie

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

