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Dátum konania : 28.01.2014

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

1. Otvorenie.
2. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kukučínovej ul. č. s. 1684
v Piešťanoch.
3. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Zmluvy o nájme č. 3641305 a Návrh na
uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 2751305.
4. Návrh na výber najvhodnejšieho návrhu obchodnej verejnej súťaže na nájom
nehnuteľností v lokalite Sad. A. Kmeťa a Návrh na nájom nehnuteľností.
5. Rôzne.
6. Záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila ing. arch. Jana Bartošová a privítala prítomných
členov.
K bodu 5: V rámci bodu rôzne Ing. Gocká informovala o ponuke inštalácie kamerového
systému na cintoríne na Bratislavskej ceste od firmy Elemont s tým, že všetky podmienky
ponuky budú spracované a predložené na najbližšie zasadnutie komisie.
Členovia finančnej a podnikateľskej komisie prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

9/2014

2.

Komisia odporúča nájom nebytového priestoru na Kukučínovej ul.
č. s. 1684 v Piešťanoch, na základe výsledku ponukového konania, pre
COOP Jednotu Trenčín, spotrebné družstvo, na dobu neurčitú, so 6
mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 76 €/m2 ročne
schváliť.

MsR
MsZ
BPP

10/2014

3.

Komisia odporúča:
A/ Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Zmluvy o nájme č. 3641305, zo dňa
18.10.2013, uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom
a Prvým futbalovým klubom Piešťany ako nájomcom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v predloženom znení schváliť.

MsR
MsZ

B/ Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 2751305, zo
dňa 09.08.2013, uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom
a EUR-MED Slovakia ako nájomcom ako dôvod hodný osobitného
zreteľa v predloženom znení schváliť.

Adresát
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11/2014

4.

Dátum konania : 28.01.2014

Komisia odporúča:
A/ Návrh na výber najvhodnejšieho návrhu obchodnej verejnej súťaže
podľa uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 163/2013 zo dňa 07.11.2013,
na nájom nehnuteľností stavba s.č. 1807 na pozemku parc. č. 7897
a pozemok parc. č. 7897 zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m2,
doručeného v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a to:
návrh spoločnosti CAFE CAIRO zo dňa 19.12.2013, s návrhom výšky
ročného nájomného 30 012,00 eur schváliť.
B/ Návrh na nájom nehnuteľností stavba s.č. 1807 na pozemku parc. č.
7897 a pozemok parc. č. 7897 zastavané plochy a nádvoria o výmere
296 m2, pre nájomcu CAFE CAIRO na dobu určitú 15 rokov, za
nájomné 30 012,00 eur ročne za celý predmet nájmu, podľa nájomnej
zmluvy v znení záväzného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy,
schválený uznesením MsZ mesta Piešťany č. 163/2013/B, v zmysle §9a
ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s uznesením MsZ
mesta Piešťany č. 163/2013/A schváliť.

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa: 28.01.2014

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

MsR,
MsZ

