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Dátum konania :04.10.2011

Prítomní: Bartošová Jana Ing.arch., Beňačka Jozef MUDr. PhD., Bučenec Igor Ing.arch.,
Máček Milan Ing., Malík Jozef PhDr.
Neprítomní: Ospravedlnení: Tamajka Miloš MBA
Hostia: Damboráková Lívia JUDr., Kresánková Eva Mgr.
Program:
1. Návrh nájmu - futbalový štadión Kuzmányho ul. v Piešťanoch a riešenie súvisiacich právnych
vzťahov.
2. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie zahájil a viedol jej predseda MUDr. Jozef Beňačka, PhD.. Po odsúhlasení
navrhovaného programu prerokovali členovia komisie materiál bodu 1., k nemu prijali nasledovné
uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

Adresát

1/7/2011

1

Komisia odporúča návrh Zmluvy o nájme medzi Mestom
Piešťany a spol. P.F.K., a.s. schváliť s pripomienkami:
- v čl. II ods. 2
▪ upraviť prvú vetu nasledovne: "Zmluvné strany sa
dohodli, ţe nájomca je povinný vykonávať beţnú údrţbu
a opravy predmetu nájmu, a uhrádzať náklady s tým
spojené, s prihliadnutím na ods. 16 tohto článku."
▪ vypustiť posledný odstavec "V prípade, ţe...."
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 1

JUDr. Lívia
Damboráková

- v čl. II ods. 6
▪ upraviť tretiu vetu nasledovne: "Prenajímateľ sa zaväzuje, ţe bude uhrádzať nájomcovi skutočné náklady
na média max. do výšky 10.000,-€......"
Hlasovanie - za: 1
▪ upraviť v tretiu vetu nasledovne: "Prenajímateľ sa zaväzuje, ţe bude uhrádzať nájomcovi skutočné náklady
na média max. do výšky 26.000,-€......"
Hlasovanie - za: 2
▪ upraviť v tretiu vetu nasledovne: "Prenajímateľ sa zaväzuje, ţe bude uhrádzať nájomcovi skutočné náklady
na média max. do výšky 30.000,-€......"
Hlasovanie - za: 2
▪ upraviť predposlednú vetu nasledovne: "Prenajímateľ túto
sumu uhradí nájomcovi v termíne do 14 dní od
doručenia......"
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 1
- v čl. II ods. 9 doplniť v závere vety slová: "do výšky
znaleckého posudku."
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdrţal sa: 1, neprítomní: 1

Termín
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- v čl. II ods. 16 upraviť poslednú vetu nasledovne: "Prenajímateľ túto sumu uhradí nájomcovi v termíne do 14 dní od
doručenia...."
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 1
- v čl. III doplniť v texte za slová "...najmä futbalu" text
"vrátane mládeţníckeho"
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 1
- v čl. VI.
▪ zrušiť ods. 3
▪ premenovať ods. 4. na ods. 3. a tento upraviť nasledovne:
"Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade akéhokoľvek
porušenia zmluvy nájomcom je prenajímateľ povinný, na
základe písomnej výzvy, vyzvať nájomcu na
dodrţiavanie zmluvy. Ak nájomca do 30 dní od
doručenia výzvy tak neučiní, má prenajímateľ právo od
zmluvy odstúpiť, pričom zmluva sa ruší odo dňa
odstúpenia nájomcovi. Odstúpenie od zmluvy bude
schvaľovať Mestské zastupiteľstvo.
Hlasovanie - za: 4, proti: 1, zdrţal sa: 0, neprítomní: 1
Komisia berie na vedomie návrh Zmluvy o nájme medzi
Mestom Piešťany a Telovýchovnou jednotou DRUŢBA
PIEŠŤANY, o.z.

POZN.: V rámci bodu „rôzne“ neboli predloţené ţiadne návrhy alebo materiály k prerokovaniu.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 4.10.2011

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

Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednosta
organizačno-právne
členovia komisie

