Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 22.03.2016
Názov materiálu: NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V LOKALITE MESTSKÉHO
PARKU PRE bazenprojekt s.r.o. A NA ZRIADENIE VECNÝCH
PRÁV
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Návrh kúpnej zmluvy so zriadením predkupného práva a vecného bremena
GP, Informácia o projekte stavby „Mestská plaváreň a wellness“
vypracovaná KJA / KAROL JAKUBEC ARCHITEKTI, zodpovedným
projektantom Ing. Arch. Karolom Jakubcom v marci 2016
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve
predávajúceho: Mesto Piešťany, IČO:00612031, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany do
výlučného vlastníctva kupujúceho: bazenprojekt s.r.o., IČO: 50084909, Mlynská dolina 15,
811 04 Bratislava podľa kúpnej zmluvy so zriadením predkupného práva a vecného bremena
ako vecných práv, pričom predmetom prevodu vlastníckeho práva je nehnuteľnosť – pozemok
parc. č. 5826/16 CKN o výmere 3651 m2 – zast. pl., ktorý bol odčlenený geometrickým
plánom č. 40-11/2016 na oddelenie pozemku p.č. 5826/16 a vyznačenie vecného bremena
práva uloženia inž. siete na p.č. 5826/10 a 7938, vyhotoveným Ing. Jurajom Brnom dňa
25.02.2016 a overeným pod č. ... dňa ... , zapísaný na LV č. 5700 k.ú. Piešťany za kúpnu cenu
vo výške .................,-eur, a to a to ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – titulom
vybudovania a prevádzkovania stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č. 5826/16 k. ú.
Piešťany kupujúcim
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh na zriadenie predkupného práva kupujúcim ako povinným z predkupného práva
v prospech predávajúceho ako oprávneného z predkupného práva, a to ako bezodplatné
predkupné právo ako vecné právo in rem spočívajúce v povinnosti kupujúceho ponúknuť na
predaj predávajúcemu pozemok parc. č. 5826/16 o výmere 3651 m2 – zast. pl., v k.ú.
Piešťany, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 40-11/2016 na oddelenie pozemku
p.č. 5826/16 a vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. siete na p.č. 5826/10 a 7938,
vyhotoveným Ing. Jurajom Brnom dňa 25.02.2016 a overeným pod č. ... dňa ... ako aj
akúkoľvek stavbu/stavby „Mestská plaváreň a wellness“ nachádzajúcu/e sa na parc. č.
5826/16 k.ú. Piešťany za kúpnu cenu 1,-euro slovom (jedno euro) v pätnásty rok od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii stavby „Mestská plaváreň a
wellness“ na parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany alebo kedykoľvek počas 30 rokov
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k
pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany, ako aj spočívajúce v povinnosti kupujúceho
ponúknuť na predaj predávajúcemu pozemok parc. č. 5826/16 k.ú. Piešťany o výmere 3651 aj
akúkoľvek stavbu/stavby „Mestská plaváreň a wellness“ nachádzajúcu/e sa na parc. č.
5826/16 k.ú. Piešťany za kúpnu cenu 1,-euro slovom (jedno euro) v prípade, ak sa kupujúci

rozhodne pozemok a/alebo stavbu/y na parc. č. 5826/16 k.ú. Piešťany predať alebo v prípade,
ak si predávajúci uplatní u kupujúceho právo spätnej kúpy k pozemku parc. č. 5826/16 k.ú.
Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
C/ Návrh na zriadenie vecného bremena predávajúcim ako povinným z vecného bremena
v prospech kupujúceho ako oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia
inžinierskej siete - kanalizačného potrubia na parcele č. 5826/10 a 7938 k.ú. Piešťany, a to v
rozsahu určenom geometrickým plánom č. 40-11/2016 na oddelenie pozemku p.č. 5826/16 a
vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. siete na p.č. 5826/10 a 7938, vyhotoveným
Ing. Jurajom Brnom dňa 25.02.2016 a overeným pod č. ... dňa ... ako vecné právo in rem
odplatne / bezodplatne
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
Stanovisko Komisie pre legislatívu a právo MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Stanovisko Komisie pre výstavbu a dopravu MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Stanovisko Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Stanovisko Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Spracovateľ: JUDr. Pavol Vermeš, PhD. - vedúci Oddelenia právnych a klient. služieb
JUDr. Lívia Damboráková, referentka Oddelenia právnych a klient. služieb
Mgr. Monika Mackovjaková, referentka Oddelenia právnych a klient. služieb
Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý - prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 09.03.2016

Dôvodová správa
Žiadateľ obchodná spoločnosť bazenprojekt s.r.o., IČO: 50084909, so sídlom Mlynská
dolina 15, 811 04 Bratislava a zastúpený Oskarom Gaálom – konateľom, dňa ... doručil
žiadosť evidovanú pod podacím č. ... s prílohami ...
Predmetom žiadosti je kúpa pozemku parc. č. 5826/16 CKN o výmere 3651 m2 – zast. plocha,
ktorý je odčlenený geometrickým plánom č. 40-11/2016 na oddelenie pozemku p.č. 5826/16 a
vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. siete na p.č. 5826/10 a 7938, vyhotoveným
Ing. Jurajom Brnom dňa 25.02.2016 a overeným pod č. ... dňa ... , zapísaný na LV č. 5700
k.ú. Piešťany od Mesta Piešťany za kúpnu cenu 1 euro, a to ako dôvod hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ktorým je podľa žiadateľa výstavba a prevádzkovanie stavby označenej ako
„Mestská plaváreň a wellness“, ktorú žiadateľ plánuje realizovať a následne prevádzkovať
na parc. č. 5826/16 k.ú. Piešťany.
Predmet požadovanej kúpy ako aj stavby na ňom realizované by podľa návrhu zmluvy mali
podliehať predkupnému právu ako vecnému právu v prospech Mesta Piešťany.
Zmluva obsahuje aj návrh, aby predávajúci ako povinný z vecného bremena zriadil
v prospech kupujúceho ako oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívajúce
v práve uloženia inžinierskej siete - kanalizačného potrubia na parcele č. 5826/10 a 7938 k.ú.
Piešťany, a to ako vecné právo in rem, pričom bezodplatnosť alebo odplatnosť takého
zaťaženia pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany patrí do kompetencie mestského
zastupiteľstva.
Celková cena predmetného pozemku je 230.670,18,-eur, a to na základe špecifikácie podľa
platnej metodiky nasledovne:
KPD = 2,5 x 1,5 x 0,8 x 0,6 x 1,3 = 2,34
JCP = 27 X 2,34 = 63,18,- EUR/m2
CCP = 3651 m2 x 63,18eur/m2 = 230.670,18,-eur
Odňatie správy majetku špecifikovaného ako pozemok parc. č. 5826/16 CKN o výmere 3651
m2 – zast. pl., ktorý je odčlenený geometrickým plánom č. 40-11/2016 na oddelenie pozemku
p.č. 5826/16 a vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. siete na p.č. 5826/10 a 7938,
vyhotoveným Ing. Jurajom Brnom dňa 25.02.2016 a overeným pod č. ... dňa ... , zapísaný na
LV č. 5700 k.ú. Piešťany vo výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany zo správy príspevkovej
organizácie Služby mesta Piešťany podľa § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov bude uskutočnené na základe písomného protokolu podľa čl. IV.
ods. 9 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, čo je kompetenciou primátora mesta,
a to pred uzavretím požadovanej kúpnej zmluvy.

Vyjadrenie Oddelenia finančných služieb MsÚ Piešťany:

Vyjadrenie Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta MsÚ Piešťany: Na základe
Vášho interného listu zo dňa 3.3.2016 uvádza Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta –
úsek stavebných služieb k žiadosti spoločnosti bazenprojekt s.r.o, Mlynská dolina 15,
Bratislava o odpredaj časti parcely č. 5826/10, k.ú. Piešťany (podľa priloženého
geometrického plánu zo dňa 25.2.2016 parcely č. 5826/16) a o zriadenie vecného bremena
na uloženie inžinierskych sietí (prípojky kanalizácie) na parc.č. 5826/10 a 7938, k.ú.
Piešťany, z územnoplánovacieho hľadiska nasledovné v y j a d r e n i e:
Záujmová parcela č. 5826/16, odčlenená z parcely č. 5826/10, v k.ú. Piešťany, sa nachádza v
areáli futbalového štadióna (je situovaná v jeho juhozápadnej časti – v dotyku s mestským
parkom). Podľa Územného plánu mesta Piešťany, schváleného uznesením MsZ mesta
Piešťany č. 110/1998 zo dňa 15.6.1998, je súčasťou územia, funkčne určeného ako plochy
zariadení športu a rekreácie. Dominantnou funkčnou náplňou v danom území sú plošné
zariadenia, slúžiace športu, rekreácii a oddychu, nenarušujúce podstatne prírodný charakter
územia; vhodnou funkčnou náplňou v území sú odstavné miesta, slúžiace potrebe funkčného
využitia, nevyhnutné plochy technického vybavenia, príslušné komunikácie a líniová
a plošná zeleň; prípustnou funkčnou náplňou v rámci plôch športu a rekreácie sú malé
ubytovacie zariadenia, autokempingy; obytné objekty, zariadenia obchodu, zariadenia
verejného stravovania a kultúrne zariadenia, všetky slúžiace pre obsluhu tohto územia. Pre
plochy športu a rekreácie je v ÚPN stanovený max. výškový regulatív zástavby 4 nadzemné
podlažia.
S prihliadnutím na vyššie uvedenú funkčnú reguláciu konštatujeme, že zámer výstavby
objektu plavárne s prevádzkami wellness na parcele č. 5826/16 je z územnoplánovacieho
hľadiska možný a vhodný – je v súlade s funkčnou reguláciou, stanovenou v ÚPN mesta. Vo
väzbe na uvedené nemáme námietky voči odpredaju predmetnej parcely.
Napojenie nového objektu plavárne na zariadenia technickej infraštruktúry (na jednotlivé
rozvody inžinierskych sietí) je podmienkou pre vydanie príslušných povolení stavebného
úradu. S prihliadnutím na uvedené je akceptovateľné zriadenie vecného bremena na uloženie
prípojky kanalizácie, ktorá je trasovaná cez parcelu č. 5826/10 a parcelu č. 7938 (obe vo
vlastníctve Mesta Piešťany). Navrhovaná trasa kanalizačnej prípojky kopíruje trasu
z pôvodného zámeru výstavby plaveckého areálu, pričom táto trasa vychádza z pôvodného
návrhu zástavby a zo spracovanej projektovej dokumentácie (kanalizačná prípojka bola
navrhovaná v priestore medzi objektom šatní a vonkajšími bazénmi). V prípade výhľadovej
výstavby na pozemku parc.č. 5826/10 (južne od plochy futbalového ihriska) bude potrebné
trasu tejto prípojky akceptovať. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny upozorňujeme, že
z dôvodu realizácie prípojky nesmie dôjsť k výrubu zdravých drevín v areáli.
Koeficienty v zmysle schválenej Metodiky pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva
pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany sú určené nasledovne:
Kritérium 1. – atraktivita II. – koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia – koeficient k23 = 1,5
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k32 = 0,8
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory – koeficient k45 = 0,6
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3
Vyjadrenie Oddelenia IT a majetkových služieb MsÚ Piešťany: Oddelenie IT
a majetkových služieb nemá pripomienky k odpredaju pozemku 5826/16 vo výmere 3651

m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 40-11/2016, vo vlastníctve mesta Piešťany za
účelom výstavby welnes. Taktiež nemáme pripomienky k zriadeniu vecného bremena
spočívajúceho v práve uloženia IS na parcele 5826/10 vo vlastníctve mesta.
Vyjadrenie príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany: Príspevková organizácia
Služby Mesta Piešťany (ďalej SMP) zabezpečuje v zmysle Zriaďovacej listiny správu
a údržbu mestskej zelene. SMP majú v správe zeleň na parc. č. 5826/6 a 5826/10. Rastie tu
trávnik, kríky, stromy.
V tomto priestore okolo futbalového štadióna je potrebné pravidelne vykonávať
činnosti ako napr. kosenie trávnika, zber lístia, ošetrovanie drevín. K tomuto je potrebný
prístup na pozemky hore uvedených parcelných čísiel pre záhradnú techniku – kosačka,
traktor s vlečkou, plošina, multikára.
Podľa geometrického plánu č. 40-11/2016 a priloženého investičného zámeru Mestská
plaváreň a welness z marca 2016 bude hlavný prístup na spomínané parcely zo strany parku
zastavený budovou bazéna. Bude urobená rozkopávka cez parcelu 5826/10 – zničený povrch,
trávnik. SMP budú musieť na pozemok vstupovať okolo športovej haly.

Kúpna zmluva s právom spätnej kúpy a so zriadením predkupného práva a vecného
bremena ako vecných práv
uzatvorená podľa §§ 588, 602, 607, 151n a nasledujúcich ustanovení Občianskeho
zákonníka medzi zmluvnými stranami
Predávajúci: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
zastúpené: Miloš Tamajka, M.B.A. - primátor mesta
IČO: 00612031
bankové spojenie: VÚB, a.s., expozitúra Piešťany
číslo účtu: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
(ďalej len „predávajúci“, ako aj oprávnený z predkupného práva, ako aj povinný z vecného
bremena)
a
Kupujúci: bazenprojekt s.r.o., Mlynská dolina 15, 811 04 Bratislava
Zastúpený: Oskar Gaál - konateľ
IČO: 50084909
bankové spojenie:
č. účtu:
(ďalej len „kupujúci“, ako aj povinný z predkupného práva, ako aj oprávnený z vecného
bremena)
Článok I.
Predmet zmluvy a účel prevodu
1.Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Piešťany - pozemku registra „C“
katastra nehnuteľností parc. č. 5826/10 o výmere 13623m2 – zastavané plochy a nádvoria,
zapísaného na LV č. 5700 (ďalej len „pôvodný pozemok“).
2. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníctva k pozemku parc. č. 5826/16 o výmere 3651
m2 – zast. plocha, v k.ú. Piešťany, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 40-11/2016
na oddelenie pozemku p.č. 5826/16 a vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. siete
na p.č. 5826/10 a 7938, vyhotoveným Ing. Jurajom Brnom dňa 25.02.2016 a overeným pod č.
... dňa ... z pôvodného pozemku ako novovytvorený pozemok (ďalej len „predmet kúpy“).
Geometrický plán je obsiahnutý v prílohe č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva predmet kúpy uvedený v
bode 2.tohto článku za účelom vybudovania stavby označenej „Mestská plaváreň a wellness“.
4. Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom zasadnutí
dňa ... uznesením č.... .
Predaj sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa – vybudovanie a prevádzkovanie
stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany kupujúcim v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
5. Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. I. bod 2. tejto zmluvy dobre
známy, a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.

Článok II.
Kúpna cena
1.Predávajúci predáva predmet zmluvy uvedený v čl. I za kúpnu cenu ... (slovom ...) na
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. .../2016 zo dňa ... kupujúcemu,
ktorý predmet zmluvy za túto cenu kupuje.
2. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu v sume celkom ...............,- eur slovom
(......................) v lehote do ... nasledovne: ... pri sume 1,- euro by bolo postačujúcou formou
v hotovosti do pokladne, pričom identifikátorom platby by bolo č. zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, je
povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur za každý aj začatý deň
omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie § 545 ods. 2 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú
nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. Taktiež je kupujúci, v
prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, povinný zaplatiť predávajúcemu spolu s
omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo požadovať zaplatenie zmluvnej
pokuty a kupujúci má povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu predávajúcemu formou bankovej
záruky / alebo notárskej úschovy zriadenej po podpise tejto zmluvy avšak pred podaním
návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany vo
výške ceny predmetného pozemku podľa metodiky predávajúceho platnej ku dňu
07.04.2016 – t.j. 230.670,18,-eur v prípade, ak do dvoch rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 5826/16
k. ú. Piešťany nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie o kolaudácii stavby „Mestská plaváreň
a wellness“ na parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany alebo ak do dvoch rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 5826/16
k. ú. Piešťany kupujúci nezačne prevádzkovať stavbu „Mestská plaváreň a wellness“ na parc.
č. 5826/16 k. ú. Piešťany na základe Prevádzkového poriadku a Cenníka. Predávajúci má
právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade nedodržania tohto ustanovenia zmluvy, pričom sa pre
tento prípad zmluvné strany dohodli, že v takom prípade predávajúci môže jednostranne
odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek
ďalších záväzkov a povinností.

Článok III.
Ťarchy
1. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne
povinnosti, a to s výnimkou vecného bremena pod č. V 2197/14.
2. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto kúpnej
zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu kúpy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je v prípade potreby povinný na vlastné náklady
vykonať prekládku inžinierskych sietí na predmete kúpy.

Článok IV.
Odstúpenie od zmluvy
1.Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci
nezaplatí kúpnu cenu v lehote stanovenej v čl. II. ods. 2 tejto kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak kupujúci preruší stavebné práce
na vybudovanie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na pozemku s parc. č. 5826/16 k. ú.
Piešťany na viac ako 6 mesiacov.
3. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v ktoromkoľvek z prípadov dohodnutých
nasledovne - ak kupujúci:
a) v lehote do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva podľa tejto kúpnej zmluvy nepožiada príslušný stavebný úrad o vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby s príslušnou projektovou dokumentáciou a dokladmi výlučne
na vybudovanie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na pozemku s parc. č. 5826/16 k. ú.
Piešťany v rozsahu Informácie o projekte stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č.
5826/16 k. ú. Piešťany vypracovaná KJA / KAROL JAKUBEC ARCHITEKTI,
zodpovedným projektantom Ing. Arch. Karolom Jakubcom v marci 2016 obsiahnutej v
prílohe č.2 tejto zmluvy a tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „informácia“), alebo
b) v lehote do dvoch mesiacov odo dňa kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie
o umiestnení stavby podľa písm. a) nepožiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného
povolenia s príslušnou projektovou dokumentáciou a dokladmi na vybudovanie výlučne
stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany v rozsahu
uvedenom v informácii, alebo
c) v lehote do jedného roka odo dňa kedy nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie podľa
písm. b) na vybudovanie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na pozemku parc. č. 5826/16
k. ú. Piešťany v rozsahu uvedenom v informácii, nezačne s jej výstavbou,
d) v lehote do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie podľa
písm. b) tohto bodu zmluvy na vybudovanie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na
pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany v rozsahu uvedenom v informácii nenadobudne
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č.
5826/16 k. ú. Piešťany.
4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v ktoromkoľvek z prípadov skutkovo
vymedzených tým, že kupujúci nebude prevádzkovať stavbu „Mestská plaváreň a wellness“
dlhšie ako 30 dní s výnimkou jej neprevádzkovania z hygienických dôvodov vecne a časovo
určených príslušným orgánom alebo ak kupujúci prevedie, postúpi alebo iným spôsobom
umožní prevádzkovať stavbu „Mestská plaváreň a wellness“ inej právnickej alebo fyzickej
osobe bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho prijatého formou uznesenia mestského
zastupiteľstva.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu Prevádzkový
poriadok a Cenník vecne príslušný k vybudovaniu stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na
pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany, pričom kupujúci sa zaväzuje poskytnúť
bezodplatne .... hodín týždenne dopoludnia za účelom zabezpečenia výuky plávania školami
v zriaďovateľskej pôsobnosti predávajúceho. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy aj
v prípade nedodržania tohto ustanovenia zmluvy, pričom sa pre tento prípad zmluvné strany

dohodli, že predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností.
6. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmito ustanoveniami dotknutá.

Článok V.
Zriadenie práva spätnej kúpy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy zriadi kupujúci ako povinný z práva
spätnej kúpy v prospech predávajúceho ako oprávneného z práva spätnej kúpy právo spätnej
kúpy spočívajúce v povinnosti kupujúceho ponúknuť predávajúcemu pozemok a akúkoľvek
stavbu/stavby nachádzajúcu/e sa na pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany za kúpnu cenu
1,-euro slovom (jedno euro) v prípadoch, ktoré sú špecifikované v nasledovných
ustanoveniach.
2. Predávajúci je oprávnený uplatniť právo spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu ako je
uvedená v čl. II. tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci:
a) v lehote do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva podľa tejto kúpnej zmluvy nepožiada príslušný stavebný úrad o vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby s príslušnou projektovou dokumentáciou a dokladmi výlučne
na vybudovanie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na pozemku s parc. č. 5826/16 k. ú.
Piešťany v rozsahu Informácie o projekte stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č.
5826/16 k. ú. Piešťany vypracovaná KJA / KAROL JAKUBEC ARCHITEKTI,
zodpovedným projektantom Ing. Arch. Karolom Jakubcom v marci 2016, alebo
b) v lehote do dvoch mesiacov odo dňa kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie
o umiestnení stavby podľa písm. a) nepožiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného
povolenia s príslušnou projektovou dokumentáciou a dokladmi na vybudovanie výlučne
stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na pozemku s parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany v rozsahu
uvedenom v informácii, alebo
c) v lehote do jedného roka odo dňa kedy nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie podľa
písm. b) na vybudovanie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na pozemku parc. č. 5826/16
k. ú. Piešťany v rozsahu uvedenom v informácii, nezačne s jej výstavbou,
d) v lehote do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie podľa
písm. b) tohto bodu zmluvy na vybudovanie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na
pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany v rozsahu uvedenom v informácii nenadobudne
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č.
5826/16 k. ú. Piešťany.
3. Predávajúci je oprávnený uplatniť právo spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu ako je
dohodnutá v čl. II. tejto zmluvy najskôr v pätnásty rok od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o kolaudácii stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č. 5826/16 k. ú.
Piešťany a kupujúci je povinný previesť do vlastníctva predávajúceho predmetný pozemok aj
spolu so všetkými na ňom sa nachádzajúcou/imi stavbou/ami za kúpnu cenu 1,- euro, a to bez
ohľadu na štádium jej/ich rozostavanosti.
4. Kupujúci sa zaväzuje, že na základe uplatneného práva spätnej kúpy podľa bodu 1, 2 alebo
3 tohto článku prevedie predmet kúpy na predávajúceho aj so stavbou/stavbami na ňom sa

nachádzajúcimi v akomkoľvek stupni rozostavanosti stavby/stavieb, pričom v lehote do 14
dní odo dňa doručenia písomnosti o uplatnení práva spätnej kúpy predávajúcim je povinný mu
predložiť návrh kúpnej zmluvy na predmet kúpy. Zmluvné strany sa dohodli, že právo spätnej
kúpy podľa bodu 4 a 5 tohto článku zmluvy sa zriaďuje bezodplatne.
5. Predávajúci si právo spätnej kúpy podľa bodu 2 alebo 3 tohto článku zmluvy musí uplatnit'
u kupujúceho písomne najneskôr v lehote do jedného roka odo dňa vzniku ktoréhokoľvek
z prípadov dohodnutých v bode 2 alebo 3 tohto článku zmluvy.
6.V prípade, ak si predávajúci uplatní právo spätnej kúpy, má kupujúci právo na vrátenie
zaplatenej kúpnej ceny, ktorá je splatná do 3 mesiacov od doručenia písomného oznámenia o
uplatnení práva spätnej kúpy predávajúcim a uzavretia kúpnej zmluvy na predmet práva
spätnej kúpy a kupujúci je povinný v tej istej lehote odovzdať predávajúcemu nehnuteľnosti,
na ktoré sa právo spätnej kúpy vzťahuje. V prípade, že dôjde k uplatneniu práva spätnej kúpy
zo strany predávajúceho, kupujúci sa zaväzuje, že predmet práva spätnej kúpy prevedie spät'
na predávajúceho bez tiarch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa
dohodli, že povinnosti dohodnuté v čl. V tejto zmluvy prechádzajú aj na každého právneho
nástupcu/všetkých právnych nástupcov kupujúceho.
7. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správne poplatky za návrh na vklad vlastníckeho práva
i akéhokoľvek vecného práva podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností v plnom rozsahu.

Článok VI.
Zriadenie predkupného práva ako vecného práva
1.Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy zriadi kupujúci ako povinný
z predkupného práva v prospech predávajúceho ako oprávneného z predkupného práva
predkupné právo ako vecné právo in rem spočívajúce v povinnosti kupujúceho ponúknuť
predávajúcemu pozemok parc. č. 5826/16 o výmere 3651 m2 – zast. plocha, v k.ú. Piešťany,
ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 40-11/2016 na oddelenie pozemku p.č. 5826/16
a vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. siete na p.č. 5826/10 a 7938, vyhotoveným
Ing. Jurajom Brnom dňa 25.02.2016 a overeným pod č. ... dňa ... špecifikovaný v čl. I. bod 2
tejto zmluvy ako aj akúkoľvek stavbu/stavby „Mestská plaváreň a wellness“ nachádzajúcu/e
sa na predmete tejto zmluvy špecifikovanom v jej čl. I. na predaj za kúpnu cenu 1,-euro
slovom (jedno euro) v pätnásty rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii
stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany alebo kedykoľvek
počas 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho
práva k pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy zriadi kupujúci ako povinný
z predkupného práva v prospech predávajúceho ako oprávneného z predkupného práva
predkupné právo ako vecné právo in rem spočívajúce v povinnosti kupujúceho ponúknuť
predávajúcemu pozemok špecifikovaný v čl. I. bod 2 tejto zmluvy a akúkoľvek
stavbu/stavby „Mestská plaváreň a wellness“ nachádzajúcu/e sa na pozemku parc. č.
5826/16 k.ú. Piešťany na predaj za kúpnu cenu 1,-euro slovom (jedno euro) v prípade, ak sa
Kupujúci rozhodne pozemok a/alebo stavbu/y na predmete tejto zmluvy špecifikovanom v jej
čl. I. predať alebo v prípade, ak si predávajúci uplatní u kupujúceho právo spätnej kúpy
pozemku parc. č. 5826/16 k.ú. Piešťany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predkupné právo sa zriaďuje bezodplatne a na dobu ... ako
vecné právo in rem k pozemku parc. č. 5826/16 o výmere 3651 m2 – zast. plocha, v k.ú.
Piešťany, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 40-11/2016 na oddelenie pozemku
p.č. 5826/16 a vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. siete na p.č. 5826/10 a 7938,
vyhotoveným Ing. Jurajom Brnom dňa 25.02.2016 a overeným pod č. ... dňa ...
4. Akékoľvek vecné právo dohodnuté zmluvnými stranami v čl. VI. tejto zmluvy nadobudne
oprávnená zmluvná strana v deň, keď nastanú právne účinky vkladu predmetného vecného
práva v prospech oprávnenej zmluvnej strany, ktorá bude uvedená v rozhodnutí o povolení
vkladu predmetného vecného práva vydanom príslušným katastrom nehnuteľností. Dňom
povolenia vkladu začína plynúť dojednaná doba trvania predmetného vecného práva podľa čl.
VI. tejto zmluvy.
Článok VII.
Zriadenie vecného bremena ako vecného práva in rem
1.Zmluvné strany sa tiež dohodli, že predávajúci ako povinný z vecného bremena zriadi
v prospech kupujúceho ako oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívajúce
v práve uloženia inžinierskej siete - kanalizačného potrubia na parcele č. 5826/10 a 7938 k.ú.
Piešťany, a to ako vecné právo in rem bezodplatne / odplatne.
2.Akékoľvek vecné právo dohodnuté zmluvnými stranami v čl. VII. tejto zmluvy nadobudne
oprávnená zmluvná strana v deň, keď nastanú právne účinky vkladu predmetného vecného
práva v prospech oprávnenej zmluvnej strany, ktorá bude uvedená v rozhodnutí o povolení
vkladu predmetného vecného práva vydanom príslušným katastrom nehnuteľností.
3. Kupujúci ako oprávnený z vecného bremena berie na vedomie skutočnosť, že vecné právo
– zriadenie vecného bremena v rozsahu vyznačenom GP č. 17/2013 pod V 123/14 na
pozemok CKN parc. č. 5825/1 k.ú. Piešťany v prospech predávajúceho ako vlastníka CKN
parc. č. 5826/6 k.ú. Piešťany, avšak predávajúci nie je oprávnený previesť toto právo na
kupujúceho.

Článok VIII.
Platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy
1.Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a nadobúda účinnosť podľa §
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.
3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu.
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva

prechádzajú na kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom predmetu
zmluvy.
4. Kupujúci touto zmluvou zároveň splnomocňuje predávajúceho k podaniu návrhu na
povolenie vkladu práv dohodnutých touto zmluvou na príslušný katastrálny úrad. Náklady
spojené s podaním návrhu na vklad znáša kupujúci. Kupujúci sa za tým účelom zaväzuje pred
podaním návrhu na vklad poskytnúť predávajúcemu sumu 3x66,- eur zodpovedajúcu výške
správneho poplatku za prevod, zriadenie predkupného práva ako vecného práva a za zriadenie
vecného bremena ako vecného práva.
5. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok
stanovených touto zmluvou. Za zaplatenie kúpnej ceny sa považuje pripísanie kúpnej ceny na
účet predávajúceho alebo vloženie sumy kúpnej ceny v hotovosti do pokladne Mestského
úradu Piešťany. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa kúpna cena považuje za
zaplatenú až po zaplatení sankcií uvedených v článku II. ods. 3 tejto zmluvy.
6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.
7. V prípade, že vklad do katastra nehnuteľností nebude povolený, dohodnú sa zmluvné strany
na ďalšom postupe a kupujúci bude mať právo na vrátenie celej zaplatenej sumy v lehote do
30 dní po doručení oznámenia o zamietnutí vkladu.
8. V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve predávajúcim
podľa podmienok povinného zverejňovania týchto údajov ustanovených v § 47a Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a v § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov. Kupujúci udeľuje tento súhlas dobrovoľne na dobu
neurčitú. Po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov
a pohľadávok súvisiacich s touto zmluvou môže kupujúci súhlas kedykoľvek odvolať
písomným oznámením doručeným predávajúcemu.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto kúpnej zmluvy je možné urobiť len písomnou formou – dodatkom,
podpísaným a potvrdeným obidvomi zmluvnými stranami.
2. Pokiaľ nie je stanovené inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli obsahu tejto zmluvy
v celom rozsahu, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
4. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.

5. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 7 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle predávajúci
na Okresný úrad Piešťany, Katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva
v prospech kupujúceho, 2 vyhotovenia obdrží kupujúci a 3 vyhotovenia predávajúci.
Príloha č. 1 – Geometrický plán č. 40-11/2016 na oddelenie pozemku p.č. 5826/16 a
vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. siete na p.č. 5826/10 a 7938
Príloha č. 2 – Informácia o projekte stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č. 5826/16
k. ú. Piešťany vypracovaná KJA / KAROL JAKUBEC ARCHITEKTI, zodpovedným
projektantom Ing. Arch. Karolom Jakubcom v marci 2016
V Piešťanoch dňa ......................

V Piešťanoch dňa ..........................

Predávajúci:

Kupujúci:

...................................................
Mesto Piešťany
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

........................................................
bazenprojekt s.r.o.
Oskar Gaál
konateľ

MESTSKÁ PLAVÁREŇ A WELLNESS

• MIESTO STAVBY: PIEŠŤANY
• AUTOR: KJA/KAROL JAKUBEC ARCHITEKTI
• ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAROL JAKUBEC

INFORMÁCIE O PROJEKTE
• Identifikačné údaje
• Názov stavby: Mestská plaváreň a wellness

• Miesto stavby: Piešťany, okraj mestského parku na Stromovej ul.
• Okres: Piešťany
• Kraj: Trnavský
• Investor: bazenprojekt s.r.o.
• Generálny projektant: Ing. Arch. Karol Jakubec

INFORMÁCIE O PROJEKTE
• Základné údaje charakterizujúce stavbu
• Údaje o stavbe
• Nová budova mestskej plavárne a wellness bude situovaná v k.ú. Piešťany, na okraji mestského parku – na Stromovej ulici, v blízkosti
futbalového štadiónu.
•

Z architektonického hľadiska sa jedná o prízemnú stavbu, zastrešenú plochými strechami v dvoch úrovniach.

•

Z dispozičného hľadiska ju tvorí prízemie a čiastočný suterén.

• Na prízemí sa nachádza vstupná hala s recepciou a bistrom, zázemie plavárne, šatne a prezliekacie kabínky, sprchy a wc, wellness so
zázemím, bazénová hala s bazénom o rozmeroch 25m x 12,5m / 6 dráh / a hĺbkou od 1,2m do 1,6m a strojovňa vzduchotechniky.
•

V suteréne sa nachádza vyrovnávacia nádrž bazéna a strojovňa.

•

Z konštrukčného hľadiska – obvodová konštrukcia je murovaná, na prvej úrovni je stropná konštrukcia navrhnutá ako železobetónová doska,
nad bazénovou halou bude oceľova konštrukcia strechy.

• Fasády budovy sú kombináciou bielej omietky, hliníkových presklených fasád a dreveného obkladu.
• Rozpočtové náklady výstavby sú približne vo výške 2,5 mil. EUR.

INFORMÁCIE O PROJEKTE
• Účel stavby
• Objekt bude slúžiť ako verejná mestská plaváreň a wellness.

• Vecné a časové vazby na okolitú výstavbu a iné
• Zámer výstavby objektu je v súčasťou územia, ktoré je podľa Územného plánu mesta Piešťany určené ako plochy zariadenia športu
a rekreácie a nemá negatívne vplyvy a vazbu na okolie.

• Prehľad užívaťeľov
• Prevádzkovateľom objektu bude investor – bazenprojekt s.r.o.

bazenprojekt s.r.o., Mlynská dolina 15, 811 04 Bratislava

Mestský úrad Piešťany
Úrad primátora
Námestie SNP 3
921 45 Piešťany

V Bratislave 7.3.2016
VEC : Žiadosť o odkúpenie časti pozemku a zriadenie vecného bremena podľa geometrického
plánu.
Vážený pán primátor,
v zmysle predbežného rokovania zástupcov spoločnosti bazenprojekt s.r.o. a zástupcov mesta
Piešťany na MÚ v Piešťanoch dňa 25.1.2016 si Vás dovoľujeme požiadať o odpredaj časti pozemku
parc.č. 5826/10, k.ú. Piešťany, LV 5700 o výmere špecifikovanej v prílohe / Geometrický plán na
oddelenie pozemku /, cestou kúpno-predajnej zmluvy za 1 EUR z dôvodu investície hodnej
osobitného zreteľa a zároveň zriadenie vecného bremena podľa priloženého návrhu geometrického
plánu.
Na uvedenej časti pozemku / v súlade s územným plánom / naša spoločnosť plánuje postaviť
plaváreň a wellnes pre obyvatelov a športovcov v meste Piešťany s využitím vlastných a bankových
zdrojov financovania.
V prílohe Vám prikladáme nasledovné dokumenty :
-

Situačný nákres projektu osadeného do časti pozemku parc. č. 5826/10
Návrh geometrického plánu na oddelenie pozemku parc.č. 5826/16
Prezentácia projektu „ MESTSKEJ PLAVÁRNE A WELLNESS“

S pozdravom

Oskar Gaál
konateľ

