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Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na nájom pozemku vo výlučnom vlastníctve spoločnosti
Doprastav, a.s., IČO:31333320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
(prenajímateľ) za účelom užívania Mestom Piešťany, IČO:00612031,
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany (nájomca), zapísaného na LV č.
3908 k.ú. Piešťany ako parcela CKN parc. č. 8115/1 o výmere 505 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vytvorená Geometrickým plánom č.
9/2013 na oddelenie pozemku parc. č. 8115/3 úradne overeným Ing.
Evou Gonovou dňa 24.04.2013 pod č. 188/13, a to formou Dodatku č. 2
k Nájomnej zmluve č. VS 517396 zo dňa 18.06.1996 v znení jej
Dodatku č. 1 zo dňa 05.06.2000, za nájomné vo výške ... eur/m2/rok
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemku vo výlučnom
vlastníctve spoločnosti Doprastav, a.s., IČO:31333320, Drieňová 27,
826 56 Bratislava (predávajúci) do výlučného vlastníctva Mesta
Piešťany, IČO:00612031, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
(kupujúci), zapísaného na LV č. 3908 k.ú. Piešťany ako parcela CKN
parc. č. 8115/1 o výmere 505 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vytvorená Geometrickým plánom č. 9/2013 na oddelenie pozemku parc.
č. 8115/3 úradne overeným Ing. Evou Gonovou dňa 24.04.2013 pod č.
188/13, za kúpnu cenu 47,35 eur/m2 , t.j. za celý predmet kúpy
23.911,75 eur
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Žiadosťou zo dňa 28.11.2014, doručenou dňa 16.12.2014 a evidovanou pod č. 26936,
doplnenou príslušným geometrickým plánom a návrhom dodatku č. 2 k nájomnej zmluve,
žiadateľ navrhuje:
buď nájom v rozsahu menšom v porovnaní s pôvodným predmetom nájmu, a to na
základe vylúčenia pozemku parc. č. 8115/3 z predmetu príslušnej nájomnej zmluvy z dôvodu,
že tento pozemok je reálne užívaný p. Ing. Norovským a nie Mestom Piešťany ako
nájomcom;
alebo prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku vo výlučnom vlastníctve
spoločnosti Doprastav, a.s., IČO:31333320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava (predávajúci) do
výlučného vlastníctva Mesta Piešťany, IČO:00612031, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
(kupujúci), zapísaného na LV č. 3908 k.ú. Piešťany ako parcela CKN parc. č. 8115/1 o
výmere 505 m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorená Geometrickým plánom č. 9/2013 na
oddelenie pozemku parc. č. 8115/3 úradne overeným Ing. Evou Gonovou dňa 24.04.2013 pod
č. 188/13, za kúpnu cenu 47,35 eur/m2 , t.j. 23.911,75 eur.
Prevod pozemku žiadateľ ponúka Mestu Piešťany v súvislosti s existujúcim prístupom
k bytovým domom.
Ak by kúpna cena bola určená Metodikou pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva
pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany, jej výška by bola špecifikovaná nasledovne :
(koeficient polohovej diferenciácie) KPD = 3,25
(jednotková cena pozemku) JCP = 27 (východisková cena pozemku) x 3,25 = 87,75 eur/m2
(celková cena pozemku) CCP celkovo 44.313,75 eur za predmet prevodu.
Navrhovaným Dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. VS 517396 zo dňa 18.06.1996 v
znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 05.06.2000, ktorej predmetom je užívanie pozemku na dobu
neurčitú a za nájomné aktuálne vo výške 40,76 eur/rok (čo je pri aktuálnej výmere
pozemku 0,08 eur/m2/rok), žiadateľ ako prenajímateľ pôvodne žiadal zvýšiť nájomné na
sumu 0,80 eur/m2/rok (ročné nájomné za pozemok by teda bolo vo výške 404 eur), avšak
následne nás informoval o skutočnosti, že netrvá na zvýšení nájomného, čím by sa menil
predmet nájmu len rozsahom výmery pozemku.
Vyjadrenie Referátu územnej správy MsÚ Piešťany: Predmetná parcela č. 8115/1,
vlastníkom - spoločnosťou DOPRASTAV a.s. navrhovaná na prevod do vlastníctva Mesta
Piešťany, sa nachádza v území, ktoré je podľa Územného plánu mesta Piešťany určené ako
plochy prímestského bývania. Parcela je súčasťou verejného priestoru, ku dnešnému dňu
využívaného ako verejné odstavné plochy - parkovisko pri objekte pôvodnej kotolne súp.č.
3570 (v rámci objektu sa dnes nachádzajú o.i. aj priestory denného centra „Svornosť),
chodníky a sčasti aj ako plocha verejnej zelene, oddeľujúca areál materskej školy na ul. A.
Dubčeka a bytový dom na ul. A. Dubčeka č. 1, 3, 5, 7. Zo záujmovej parcely č. 8115/1 je
prístup do priestorov denného centra a z chodníka na tejto parcele aj do sekcie č. 7 priľahlého
bytového domu a do rodinného domu na parcele č. 8175.
Výmera parcely č. 8115/1 (505 m2), navrhovaná k odkúpeniu, vychádza z priloženého
geometrického plánu (z pôvodnej parcely o celkovej výmere 614 m2 je podľa GP odčlenená aj
parcela č. 8115/3 o výmere 109 m2, ktorú spoločnosť DOPRASTAV ponúka k odpredaju
vlastníkovi priľahlého rodinného domu na parc.č. 8175).

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti považujeme navrhované majetkovoprávne
vysporiadanie predmetnej parcely za vhodné a vo väzbe na funkčné využívanie parcely
(najmä prístupy do okolitých objektov) za potrebné.
Vyjadrenie Referátu majetku mesta MsÚ Piešťany: Pozemok je využívaný ako
komunikačný prechod z Vážskej ulice na ulicu A. Dubček, parkovisko a tiež ako vstup do
IKD. Na predmetnom pozemku je vybudovaný vchod so schodiskom do Integrovaného klub
dôchodcov. K nájmu prípadne k prevodu pozemku nemáme pripomienky.
Vyjadrenie Referátu finančného MsÚ Piešťany: 1.Doprastav – návrh na prenájom p. č.
8115/1 vo výmere 505 m². Z pohľadu finančného k prenájmu nemáme pripomienky,
prenájom je v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Upozorňujeme na skutočnosť,
že v NZ nie je zapracované zvyšovanie nájomného o inflačný koeficient a preto z pohľadu
finančného odporúčame výšku nájmu o sumu, ktorá zodpovedá 101 m².
2. Prevod vlastníctva p. č. 8115/1 o výmere 505m² v sume 23 911,75 € bude možný len v tom
prípade, že táto suma bude zapracovaná do rozpočtu mesta Piešťany.
Zároveň uvádzame, že spoločnosť Doprastav a. s. má voči mestu Piešťany svoje daňové
a poplatkové záväzky vyrovnané.

