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Situácie
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“
parc.č. 8602/2 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 45 m2
kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700 vo vlastníctve
mesta Piešťany, do vlastníctva Pavlíny Jamborovej, trvale
bytom Skalná 3262/21, Piešťany, za kúpnu cenu ....... EUR/m2,
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov §9a ods. 8 písm.e)
– prevod pozemku, ktorý je užívaný žiadateľkou a tento
prislúcha k pozemku funkčne prislúchajúcemu k susediacemu
pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie
bez právneho dôvodu
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku zapísaného ako parc.č. 8602/2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, zapísanej v LV č. 5700. Uvedená parcela sa
nachádza na ul. Skalnej v Piešťanoch.
Dňa 11.5.2016 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť o prevod vlastníctva pozemku parc.č.
8602/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2 od pani Pavlíny Jamborovej, trvale
bytom Skalná 3262/21, Piešťany. Žiadateľka je vlastníčkou susedného pozemku parc.č.
8602/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 586 m2 a na nej nachádzajúceho sa rod. domu
súp.č. 3262.
Pozemok parc.č. 8602/2 tvorí oplotenú predzáhradku rodinného domu súp.č. 3262.
Výška kúpnej ceny je vypočítaná v zmysle Metodiky pre určovanie ceny pri prevode
vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany (ďalej len Metodika) a v zmysle ust. Čl.
VI. ods. 9 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.
Výška kúpnej ceny podľa Metodiky ..... parc.č. 8602/2 vo výmere 45 m2 je vo výške 28,85
EUR/m2 t.j. celková kúpna cena je 1 298,60 EUR.
Materiál predkladáme ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov §9a ods. 8
písm.e) – prevod pozemku, ktorý je užívaný žiadateľkou a tento prislúcha k pozemku funkčne
prislúchajúcemu k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie
bez právneho dôvodu.
Stanovisko oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Predmetná parcela je súčasťou oploteného pozemku, ktorý prislúcha k rodinnému domu na
parc. č. 8602/1. Parcela je situovaná v území, ktoré je podľa Územného plánu mesta
Piešťany definované ako plochy prímestského bývania, prioritne určené pre bývanie
v rodinných domoch s pridruženými záhradami. Parcela je využívaná ako oplotená
predzáhradka rodinného domu zo strany Kúpeľnej ulice, zároveň cez ňu vedie prístup do
garáže.
Na základe uvedeného nemáme z územnoplánovacieho hľadiska voči jej prevodu námietky
a s požadovaným odpredajom s ú h l a s í m e.
Kritérium 1. – atraktivita III. – koeficient k13 = 2,0
Kritérium 2. – intenzita využitia – koeficient k21 = 1,0
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k31 = 1, 0
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory – koeficient k41 = 1,0
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3
Koeficient p (podľa ust. Čl. II bod 6. Metodiky ...) : 0,4
Životné prostredie:
K odpredaju parcely z pohľadu kompetencií životného prostredia nemáme námietky za
podmienky, že zostane využívaná ako predzáhradka.

Oddelenie finančných služieb:
Pozemok tvorí oplotenú predzáhradku rod. domu vo vlastníctve žiadateľky súp.č. 3262 na
parc.č. 8602/1.
-Žiadateľ nemá nedoplatky na dani a poplatku za KO
-Pozemok je v evidencii mesta v hodnote 1 194,98 EUR, predaj pod túto hodnotu
neodporúčam.
Oddelenie IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k prevodu pozemku parc.č. 8602/2
o výmere 40 m2 do vlastníctva Pavlíne Jamborovej.
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