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Dátum konania :04.09.2012

Prítomní: MUDr. Beňačka Jozef, PhD. , Ing. arch. Bučenec Igor, Ing. Máček Milan,
PhDr. Malík Jozef, Chnapko Ernest, Tamajka Miloš MBA
Neprítomní: Ing. arch. Bartošová Jana
Ospravedlnení: Hostia: Mgr. Mackovjaková Monika
Program:
1. Návrh na nájom nehnuteľností v k.ú. Kocurice pre nájomcu Rodinný detský domov n.o..
2. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Piešťany medzi Pavlom Obuchom a manž. Kvetoslavou
Obuchovou a Mestom Piešťany.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda MUDr. 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

1/15/12

1

Komisia prerokovala:
A/ Uzavretie Nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Rodinným detským domovom n.o. ako
nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nehnuteľností
špecifikovaných Geometrickým plánom č. 177-67/2004
ako stavba súpisné číslo 4183 na parcele číslo 1/1 zast.
pl. o výmere 758 m2 v k.ú. Kocurice, a to všetky
nebytové i bytové priestory, nachádzajúce sa v tejto
stavbe, a ako i parcela č. 1/1, parcela č. 1/2 zast.pl. (dvor)
o výmere 267 m2 a parcela č. 1/3 zast. pl. (dvor) o výmere
291 m2 v k.ú. Kocurice, výlučne za účelom vykonávania činností v rozsahu Štatútu neziskovej organizácie
Rodinný detský domov n.o. v
platnom znení jeho
Dodatku č.2, a to poskytovanie
všeobecne
prospešných služieb v rozsahu: vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v
zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov, a to v detskom domove - domove detí,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, za celkové
nájomné 43,68 eur/rok bez DPH a na dobu určitú od
účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2035 s 3-mesačnou
výpovednou lehotou;
B/ Uzavretie Dohody o skončení nájmu medzi Mestom
Piešťany ako prenajímateľom a Občianskym združením
Rodinný detský domov Piešťany ako nájomcom, a to
podľa čl. V. ods. 2 Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa
16.12.2004, s účinnosťou dňom nadobudnutia účinnosti
Nájomnej zmluvy uvedenej v časti A/.
Záver: Komisia odporúča schváliť uvedený materiál
v predloženom znení
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1
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Mgr. Monika
Mackovjaková
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Dátum konania :04.09.2012
Záver: Komisia z dôvodu neznalosti zámeru žiadateľov
výmeny časti parciel (7826) nemôže zodpovedne posúdiť
prínos navrhovanej zámeny pre mesto, preto s ňou
v súčasnosti nesúhlasí. V prípade doplnenia podrobnejších
informácií žiadateľmi zámeny sa môže žiadosťou znova
zaoberať.

Mgr. Monika
Mackovjaková

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1
POZN.: V rámci bodu „rôzne“ neboli predložené žiadne ďalšie návrhy alebo materiály k prerokovaniu.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 4.9.2012

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

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

