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Dátum konania : 18.02.2014

Prítomní: Ing. arch. Jana Bartošová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor, Ing. Jozef Chudý,
Mgr. Michal Hynek
Ospravedlnení: Mária Beňová, Ing. Igor Racík,
Predkladatelia: Ing. Ernest Jančina, Mgr. Monika Mackovjaková, Mgr. Eva Kresánková,
Ing. Mária Zaťková
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD KOCKA pre TJ DRUŽBA Piešťany,
v k. ú. Piešťany.
3. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu náhradného nájomného
bytu.
4. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Valériu Heribanovú, lokalita Zavretý kút.
5. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre BD Vajan, s. r. o., lokalita Vajanského
ulica.
6. Návrh na uzavretie dodatku k zmluve o spolupráci a podmienkach využívania
vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka
na korune hrádze.
7. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
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

Bod
prg.

Znenie

Adresát

12/2014

2.

Komisia odporúča návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“
č. 3355/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4924 m2 zapísaná LV č.
5700 v k.ú. Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany, správe Služieb mesta
Piešťany, p. o., v časti o výmere 6,25 m2 v rozsahu vyznačenom v prílohe, pre
Telovýchovná jednota Družba Piešťany, ako nájomcu, za účelom umiestnenia
predajného stánku č. 3 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
s výškou nájomného 26,56 €/m2/rok + DPH ako dôvod hodný osobitného
zreteľa schváliť.

MsR
MsZ
SMP

13/2014

3.

Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva 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. Javorová 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 výmere1004 m2
zapísaný ako parcela registra C na LV č. 8809 k. ú. Piešťany od predávajúcej

MsR
MsZ
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– p. Edita Fusková r. Bartovicová do výlučného vlastníctva kupujúceho
Mesta Piešťany za kúpnu cenu 34 860 eur, ktorá je určená ako 1 000 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.
14/2014

4.

Komisia odporúča 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 vlastníctva Valérie Heribanovej rod. Betákovej, za kúpnu cenu podľa
Metodiky, t. j. 50,54 eur/m2 schváliť.

MsR,
MsZ

15/2014

5.

Komisia odporúča 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. za kúpnu cenu
168,48 eur/m2 schváliť.

MsR,
MsZ

16/2014

6.

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. odštepný závod
Piešťany a Mestom Piešťany v predloženom znení schváliť.

MsR,
MsZ

17/2014

7.

Komisia odporúča návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej
položky príspevky pre PO a FOP – oblasť podpora regionálneho rozvoja
a zamestnanosti pre Klub vodného póla Kúpele Piešťany na projekt:
Letná prevádzka kúpaliska EVA vo výške 15 000 eur schváliť.

MsR,
MsZ

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa: 18.02.2014

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
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