Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.9.2015
Názov materiálu :

NÁVRH NA PREVOD POZEMKU A MAJETKU V LOKALITE OBYTNÁ ZÓNA, PIEŠŤANY - ul. pplk. ÁBELA,
VO
VLASTNÍCTVE ING. PETRA TEPALU A ING. DARINY
TEPALOVEJ A HRT s.r.o.

Materiál obsahuje : Dôvodová správa
Návrh na odkúpenie telesa komunikácie ul. pplk. Ábela zo dňa
20.8.2015
Návrh na odpredaj pozemku zo dňa 12.8.2015
Geometrický plán
Situácia – mapový podklad
Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Piešťany, vo vlastníctve Ing.
Petra Tepalu a manž. Ing. Dariny Tepalovej rod. Schneiderovej, bytom
Jerichova 7640/11, 917 01 Trnava a to pozemku registra „C“ parc. č.
2910/4 zastavaná plocha vo výmere 157 m2, vytvoreného geometrickým
plánom č. 76/2013 zo dňa 7.11.2013 z pôvodnej parcely registra „C“
a to parc.č. 2910/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 395 m2,
zapísanej v LV 12327 pod B1 v 1/1 do vlastníctva mesta Piešťany, za
kúpnu cenu vo výške 1,-€
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ prevod vlastníctva majetku na ul. pplk. V. Ábela v k.ú. Piešťany vo
vlastníctve HRT s.r.o., Skladová 3, 917 01 Trnava a to prístupovej
komunikácie označenej v kolaudačnom rozhodnutí ako „Obytná zóna,
Vodárenská ulica, Piešťany“ SO 8 Prístupová komunikácia
v Piešťanoch, na parc. č. 2910/1, parc. č. 2910/4 vytvorenej
geometrickým plánom č. 76/2013 zo dňa 7.11.2013 z pôvodnej parcely
registra „C“ č. 2910/2, prístupovej komunikácie označenej
v kolaudačnom rozhodnutí ako spevnená plocha komunikácie na parc.č.
2909/2 a časť verejného osvetlenia na parc.č. 2910/1 a parc.č. 2909/2
– 6 ks stĺpov (č. 9-14) so svietidlami a rozvodom za kúpnu cenu vo
výške 1,20 -€
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: JUDr. Mária Escherová , referent Referátu právneho MsÚ Piešťany
Predkladateľ: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ Piešťany

Dátum vyhotovenia: 27.8.2015

Dôvodová správa
Dňa 20.8.2015 bol Mestskému úradu v Piešťanoch doručený návrh spoločnosti HRT
s.r.o., Skladová 3, Trnava, ktorým ponúkla mestu Piešťany odkúpenie stavby telesa
komunikácie na ul. pplk. V. Ábela na pozemku na parc.č. 2910/1 a parc. č. 2910/2, na ktorú
bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č.j. Dopr./5795/22953/22/4/2013 zo dňa 18.3.2013 a na
parc.č. 2909/2, na ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č.j. Dopr.
5795/22953/22/3/2013 zo dňa 29.5.2013. Pozemky - parc.č. 2910/1 a parc.č. 2909/2 sú vo
vlastníctve mesta Piešťany, ktoré ich od spoločnosti HRT s.r.o. nadobudlo Darovacou
zmluvou zo dňa 3.12.2002. Táto darovacia zmluva bola uzatvorená v súvislosti s
uzatvorením zmluvy na výstavbu technickej infraštruktúry “Obytná zóna Vodárenská ulica,
Piešťany“, medzi mestom Piešťany a HRT s.r.o., ktorej predmetom bola prekládka
plynovodu, vybudovanie elektroprípojky NN, kanalizácie a vodovodu, na ktorú mesto
Piešťany získalo príspevok od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Teleso
komunikácie a verejné osvetlenie budovala spoločnosť HRT s.r.o z vlastných zdrojov.
Komunikácia na parc.č. 2910/1 slúži ako verejná prístupová komunikácia funkčnej
triedy D1 (obytná ulica) v kategórii MO7/20 a parc.č. 2909/2 ako spevnená plocha
komunikácie (pojazdný chodník). Časť stavby, ktorú HRT s.r.o navrhuje na odpredaj do
vlastníctva mesta Piešťany a to priľahlá verejná parkovacia plocha je vybudovaná na
pozemku vo vlastníctve Ing. Petra Tepalu a manž. Ing. Dariny Tepalovej. Ide o parcelu
2910/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m2, vytvorenú geometrickým plánom č.
76/2013 zo dňa 7.11.2013 z pôvodnej parcely registra „C“ č. 2910/2 zapísanej v LV 12327.
Vlastníci parc.č. 2910/4 doručili dňa 12.8.2015 Mestskému úradu Piešťany návrh na jej
odpredaj do vlastníctva mesta Piešťany za kúpnu cenu 1,- €.
Predmetom návrhu spoločnosti HRT s.r.o. je aj časť verejného osvetlenia vybudovaná
na parc.č. 2910/1 a parc.č. 2909/2 – 6 ks stĺpov (č. 9-14) so svietidlami a rozvodom. Prvú
časť verejného osvetlenia (8 ks pouličných svietidiel) spoločnosť HRT s.r.o. darovala mestu
Piešťany v roku 2007 na základe Uznesenia MsZ 170/2007. Podľa stanoviska Služieb mesta
Piešťany druhá časť verejného osvetlenia vykazuje nedostatky – poškodené káble, ktorých
oprava si vyžiada predpokladanú investíciu cca 4 000,- €.
Spoločnosť HRT s.r.o navrhuje kúpnu cenu za teleso komunikácie a časť verejného
osvetlenia vo výške 1,20 € (1,-€ + DPH).
Podľa §4 ods.3 písm. f) a g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obec vykonáva správu miestnych komunikácií a zabezpečuje
verejnoprospešné služby, o. i. správu a údržbu verejného osvetlenia. Vybudovanie nového
verejného osvetlenia, by si v prípade neprevzatia druhej časti verejného osvetlenia mohlo
vyžiadať ešte vyššie náklady z rozpočtu mesta Piešťany.
Materiál predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva v nadväznosti na čl.
V ods.3 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, na základe ktorého
mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj a kúpu nehnuteľného majetku mesta. Nakoľko po
odkúpení ponúkaného majetku budú pre mesto Piešťany vyplývať ďalšie finančné záväzky,
máme za to, že rozhodnutie možno pokladať rozhodnutie o odkúpení majetku za dôležitý
úkon týkajúci sa majetku mesta, o ktorých v súlade s §11 ods.4 písm. a) zákona o obecnom
zriadení rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Stanovisko referátu majetku mesta:
RMM nemá pripomienky k odkúpeniu telesa komunikácie a verejného osvetlenia na ul. pplk.
Ábela a odpredaju pozemku.

Stanovisko referátu územnej správy:
Predmetná komunikácia spolu s verejnou parkovacou plochou (s povrchom zo zámkovej
dlažby) na pozemkoch parc.č. 2910/1, 2910/2 a 2909/2 sú situované v lokalite obytnej
zástavby rodinných domov na Ul. pplk. Ábela. Je využívaná ako prístupová komunikácia
k jestvujúcej zástavbe rodinných domov (konkrétne 22 radových rodinných domov a 5
samostatne stojacich rodinných domov). Parcely č. 2910/1 a 2909/2 pod predmetnou
komunikáciou sú vo vlastníctve Mesta Piešťany; parcela č. 2910/2 pod parkovacou plochou
bola taktiež ponúknutá Mestu Piešťany k odpredaju.
S prihliadnutím na uvedené nemáme voči ponuke na odkúpenie telesa komunikácie námietky
a odporúčame predloženú ponuku spoločnosti HRT s.r.o. akceptovať.

Stanovisko referátu financií:
Z pohľadu finančného nemáme voči takémuto prevodu pripomienky, odkúpenie je
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p.. Teleso komunikácie a verejné osvetlenie sú z pohľadu účtovníctva a rozpočtu stavby.
V Programovom rozpočet mesta Piešťany na rok 2015 nie sú vyčlenené finančné prostriedky
na nákup budov, objektov a stavieb. V prípade, že by MsZ rozhodlo o odkúpení ponúkaných
stavieb, je potrebné schváliť aj zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany a sumu 1,20 €
do tohto rozpočtu zaradiť .
Odkúpenie pozemku p. č. 2910/4 o výmere 157m² za kúpnu cenu 1 € za celok by bolo
možné zrealizovať z položky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015, Program 2
– Majetok, v ktorej je rozpočtovaná suma 1 700 € na nákup pozemkov. Upozorňujeme na
skutočnosť, že výdavok v tejto položke je viazaný na príjem z predaja majetku.

Stanovisko Služieb mesta Piešťany
V zmysle dohody na pracovnej porade u prednostky MsÚ Vám oznamujeme, že
komunikáciu nachádzajúcu sa na parcele č. 2910/1 a na parcele č. 2909/2 na ulici pplk. Ábela
v Piešťanoch prevezmeme do správy s verejným osvetlením (SVO č.9 až SVO č.14) po
zabezpečení súladu s projektovou dokumentáciou a technickými normami. Predpokladaná
investícia na opravu poškodených káblov predmetného verejného osvetlenia predstavuje cca
4000,- Eur.

