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Dátum konania :30.10.2012

Prítomní: Ing. arch. Bartošová Jana, MUDr. Beňačka Jozef, PhD., Ing. Máček Milan,
PhDr. Malík Jozef
Neprítomní: Tamajka Miloš MBA
Ospravedlnení: Ing.arch. Bučenec Igor, Chnápko Ernest
Hostia: Palkechová Beáta, Mgr. Mackovjaková Monika, JUDr. Escherová Mária
Program:
1. Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany o dani za užívanie
verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 7/2008 zo dňa 2008.
2. Návrh na odňatie a prebytočnosť majetku z materskej školy a návrh podmienok ponukového konania
na priamy predaj nehnuteľností lokalita Zavretý kút.
3. Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Piešťany v lokalite Sad A. Kmeťa pre Ing. Juraja
Kopányiho a manželku Ing. Renatu Kopányiovú
4. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda MUDr. Jozef Beňačka, PhD. . Po oboznámení sa
s navrhovaným programom a po prerokovaní predkladaných materiálov, prítomní členovia komisie
k nim zaujali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/17/12

1

Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenia mesta Piešťany o dani za užívanie
verejného priestranstva na území mesta Piešťany č.
7/2008 zo dňa 13.11.2008
- schváliť.

Adresát
Beáta
Palkechová

Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
2/17/12

2

Komisia odporúča:
- návrh na odňatie a prebytočnosť majetku - nehnuteľných
vecí, zapísaných v LV č. 10099 pre k.ú. Piešťany ako:
▪ pozemok parcela registra "C" č. 3398/2 zast. plochy
a nádvoria o výmere 43 m2 v celosti,
▪ pozemok parcela registra "C" č. 3397 zast. plochy
a nádvoria o výmere 60 m2 v celosti,
▪ stavba - sklad s.č. 7695 na pozemku parcele č. 3397
v celosti
z Materskej školy (IČO 37988531, so sídlom Staničná č. 2,
Piešťany, lokalita Zavretý kút),
- návrh podmienok ponukového konania na priamy predaj
nehnuteľností zapísaných v LV č. 10099 pre k.ú. Piešťany
ako:
▪ pozemok parcela registra „C“ č. 3398/2 zast. plochy a
nádvoria o výmere 43 m2 v celosti – vytvorený
Geometrickým plánom č. 17/2012,
▪ pozemok parcela registra "C" č. 3397 zast. plochy
a nádvoria o výmere 60 m2 v celosti,
▪ stavba - sklad s.č. 7695 na pozemku parcele č. 3397

Mgr. Monika
Mackovjaková

Termín
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v celosti,
vo vlastníctve Mesta Piešťany, so zložením finančnej
zábezpeky vo výške.......eur,
schváliť s nasledovnou pripomienkou: Na rokovamí Rady
upraviť predkladaný materiál tak, aby boli k stanovenej
minimálnej kúpnej cene prirátané uhradené náklady za
znalecký posudok a geometrický plán.
Hlasovanie - za: 3, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

3/17/12

3

Komisia odporúča schváliť návrh na zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí
(elektrického kábla - VN prípojky) na pozemkoch registra C
parc.č. 7898/4, parc. č. 7898/5 a parc. č. 7899/1 vo
vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 pre
k.ú. Piešťany, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
č. 40-41/2012, pre vlastníkov parc. č. 7899/2, Ing. Juraja
Kopányiho a manž. ing. Renatu Kopányiovú, ako vecné
právo za odplatu, pričom výšku odplaty odporúča vyčísliť
adekvátne podľa sumy určenej v uznesení MsZ č. 101/2008
zo dňa 29.5.2008 (Návrh na zriadenie vecmého bremena za
odplatu v lokalite Pod Párovcami pre RELAS s.r.o.
Prievidza).

JUDr. Mária
Escherová

Hlasovanie - za:3, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3
POZN.: V rámci bodu „rôzne“ neboli predložené žiadne ďalšie návrhy alebo materiály k prerokovaniu
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 30.10.2012

Schválil: MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačno-právne odd.
Členovia komisie

