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Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností kat.
územie Piešťany, vo vlastníctve mesta Piešťany, zapísaných v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Piešťany, odbor katastrálny
v LV č. 5700 ako:
● stavba súp.č. 4818 (bývalý dom brannej výchovy) na parc.č. 1594/1 a na parc.č. 1594/9
● parc.č. 1594/1, vo výmere 12093 m2, zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra „C“
● parc.č. 1594/8, vo výmere 200 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“
● parc.č. 1594/9, vo výmere 12 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“
● parc.č. 1594/10, vo výmere 71 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C,“
v LV č. 10931 ako :
● parc.č. 2267/3, vo výmere 2 m2, lesné pozemky, parcela registra „E“,
vonkajšie úpravy, oplotenie
- so zložením finančnej zábezpeky vo výške ........
- bez zloženia finančnej zábezpeky
s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorým bude .............
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 128/2014 písm.
A/
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
C/ Návrh na poverenie primátora mesta Piešťany na úkony nevyhnutne potrebné k realizácii
predmetnej súťaže a to najmä vymenovanie členov komisie pre vyhodnotenie súťažných
návrhov

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľného majetku v kat. území Piešťany, zapísaného
zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany, odbor katastrálny
v LV č. 5700 ako stavba súp.č. 4818 (bývalý dom brannej výchovy) na parc.č. 1594/1 a na
parc.č. 1594/9, parc.č. 1594/1, vo výmere 12093 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela
registra „C“ , parc.č. 1594/8, vo výmere 200 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra
„C“, parc.č. 1594/9, vo výmere 12 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“,
parc.č. 1594/10, vo výmere 71 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, v LV č.
10931 parc.č. 2267/3 vo výmere 2 m2, lesné pozemky, parcela registra „E“.
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú na Žilinskej ceste oproti letisku. Budova bola
užívaná ako Dom brannej výchovy rôznymi záujmovými organizáciami a podnikateľmi.
V budove sa nachádzajú skladové priestory, kancelárske priestory a byt, ktorý užívala
správkyňa budovy. V súčasnosti je budova prázdna. Budova s.č. 4818 bola skolaudovaná
v roku 1990.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti boli v roku 2014 predmetom obchodných verejných súťaží
nasledovne:
Uznesením MsZ č. 92/2014 písm. A/ zo dňa 25.6.2014 bol schválený spôsob prevodu
vlastníctva vyššie uvedených nehnuteľností spôsobom obchodnou verejnou súťažou a tým
istým uznesením pod písm. B/ boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže. Podľa
schválených podmienok kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bola
najvyššie ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena bola vo výške ceny podľa
znaleckého posudku t.j. vo výške 1 007 582,32 EUR, so zložením finančnej zábezpeky vo
výške 30 000,00 EUR. V lehote na predkladanie súťažných návrhov nebola prijatá žiadna
súťažná ponuka.
Uznesením MsZ č. 128/2014 zo dňa 26.9.2015 písm. A/ boli schválené nové podmienky
obchodnej verejnej súťaže, v ktorých kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu
bola najvyššie ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena bola určená sumou
800 000,00 EUR, so zložením finančnej zábezpeky vo výške 30 000,00 EUR. Zároveň boli
zrušené podmienky obch. verejnej súťaže schválené Uznesením č. 92/2014 písm. B/.
V lehote na predkladanie súťažných návrhov nebola prijatá žiadna súťažná ponuka.
V súčasnosti je budova prázdna.
Podľa znaleckého posudku č. 047/2014 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľností za účelom prevodu vyššie uvedených nehnuteľností bola všeobecná hodnota
stavby, vonkajších úprav, oplotenia a pozemkov uvedených v návrhoch na uznesenie bola
stanovená sumou 1 007 582,32 EUR. Z toho hodnota stavby podľa znaleckého posudku je
stanovená sumou 302 730,47 EUR, hodnota ostatných stavieb (oplotenie, šachty, kanalizácie,
spevnené plochy) je stanovená sumou 19 481,99 EUR.
Budova s.č. 4818 bola skolaudovaná v roku 1990.
Vyjadrenie referátu územnej správy:
Záujmový objekt súp.č. 4818 na parc.č. 1594/1 a 1594/9, parcely reg. „C“ č. 1594/1,
1594/8 , 1594/9, 1594/10 a parcela reg. „E“ č. 2267/3 sú v Územnom pláne mesta Piešťany
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súčasťou územia, funkčne určeného ako plochy zariadení dopravnej infraštruktúry. Tieto
plochy sú prioritne určené pre dopravno-obslužnú funkciu mesta a zahrňujú všetky plochy
dopravných funkčných zložiek. Prípustnými funkciami v území sú sprievodné funkcie
k dominantnému funkčnému využitiu, ktoré svojím rozsahom, množstvom a prevádzkou
nenarúšajú charakter územia.
Vyššie uvedená funkčná náplň bola zadefinovaná v čase spracovania a schvaľovania ÚPN
mesta Piešťany, pričom vychádzala z vtedajšieho účelu užívania predmetného objektu
a priľahlých pozemkov (Dom brannosti organizácie Zväzarm). V prípade odpredaja objektu
s priľahlými pozemkami je akceptovateľná taká funkčná náplň, ktorá nebude v rozpore
s vyššie uvedenou stanovenou funkčnou náplňou. Vhodné je napr. využitie objektu pre
zariadenia občianskej vybavenosti (napr. administratíva, nevýrobné služby, podnikateľské
aktivity, výstavné siene a predajne motorových vozidiel...).
Za nevhodné považujeme využitie objektu a priľahlých plôch pre funkciu bývania, ako aj
pre umiestnenie obchodnej prevádzky typu supermarket, resp. hypermarket.
Výrazným determinantom budúceho využitia objektu a priľahlých pozemkov je jeho
poloha pri ceste I/61, preto bude potrebné každý investičný zámer vopred prekonzultovať
s Okresným úradom Trnava – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Pre záujmové územie nemá Mesto Piešťany spracovanú zonálnu dokumentáciu, preto je
každý investičný zámer v danej lokalite posudzovaný osobitne. Nové funkčné využitie musí
rešpektovať vyššie uvedené funkčné regulatívy a zároveň musí spĺňať všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, ustanovené stavebným zákonom a osobitnými predpismi (Vyhláška
Ministerstva ŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu)
a príslušné STN. Splnenie požiadaviek (urbanistických, architektonických, hygienických,
požiarnej bezpečnosti a najmä splnenie adekvátnych nárokov na statickú dopravu v zmysle
STN 73 6110/Z1a) bude potrebné preukázať v povoľovacích konaniach tunajšieho stavebného
úradu.
Vyjadrenie referátu majetku mesta:
Stanovisko RMM: nemáme námietky k prevodu vlastníctva predmetných parciel reg. C KN
a nehnuteľností na nich sa nachádzajúcich.
Vyjadrenie referátu financií:
Zasielame Vám stanovisko finančného referátu k obchodnej verejnej súťaži - prevod
vlastníctva parciel a budovy vo vlastníctve mesta. Z pohľadu finančného nemáme voči
uvedenému predaju pripomienky , uvádzame výšku obstarávacej cena, za akú má mesto tento
majetok vedený v účtovníctve. Predaj pod tieto hodnoty z pohľadu finančného neodporúčame.
p.č. 1594/1 vo výmere 12093m², obstarávacia cena 26,55 €/m²
p.č. 1594/8 vo výmere 200m², obstarávacia cena 26,55 €/m²
p.č. 1594/9 vo výmere 12m², obstarávacia cena 26,55 €/m²
p.č. 1594/10 vo výmere 71m², obstarávacia cena 26,55 €/m²
budova č.s. 4818, obstarávacia cena 1386,24 €, zostatková cena 421,99 €
budova č.s. 4818 obstarávacia cena 477 992,43 €, zostatková cena 302 723,35 €
p.č. 2267/3 sa v majetku mesta ani v účtovníctve nenachádza.
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