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Dôvodová správa
Dňa 1.7.2002 došlo k prechodu vlastníctva pozemkov p.č.343/1,2 ;344/1,3 a stavby MŠ súp.
č.4275 v k.ú. Piešťany zo SR-správy Okresného úradu v Piešťanoch na Mesto Piešťany
z dôvodu prechodu niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC (zák.
č.416/2001 Z.z.). V tomto prípade predškolských zariadení.
Užívanie predmetných nehnuteľností, pred 1.7.2002, bolo nasledovné :
- časť stavby súp. č.4275, nachádzajúca sa na parc. č.343/1, parc. č. 343/1 a parcela
č.344/1 bola v užívaní Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy na základe
Zmluvy o výpožičke medzi Okresným úradom v Piešťanoch a ŠZŠ a PŠ od 1.1.2002.
Po prechode vlastníctva na mesto bolo užívanie predmetných nehnuteľností
predmetom nájomnej zmluvy medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany a ŠZŠ a PŠ. Na základe zápisu Poznámky P1 44/04 – Hodnovernosť
údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam parc.č. 343/1 a 344/1 a časti stavby
postavenej na parc.č. 343/1 v katastri nehnuteľností je spochybnená návrhov na zápis
záznanom zo strany Krajskej školskej správy a podľa § 71 ods. 3 zákona č. 162/1995
Z.Z. sa takéto údaje nesmú používať – 2316/04, na LV č.10097 ( bol nájomný vzťah
ukončený dohodou
- časť stavby súp. č. 4275, nachádzajúca sa na parc. č. 343/2, parc. č.343/2 a parcela
č.344/3 bola (a je) v užívaní materskej školy.
Správa katastra Piešťany listom zo dňa 16.4.2004 žiadala mesto Piešťany o stanovisko ku
žiadosti o oprave zápisu zo strany Krajského školského úradu v Trnave (stavba na parc.
č.343/1 a parcely č.343/1 a 344/1) s tým, že je možné vykonať zápis vlastníckeho práva
v prospech iného subjektu, ak sa na tom dohodnú dotknuté subjekty. A či mesto uzavrie
takúto dohodu s KŠÚ a následne ju predloží katastru.
Mesto Piešťany listom zo dňa 26.4.2004 zaslalo požadované stanovisko, a to že nedôjde
k uzatvoreniu dohody medzi mestom a KŠÚ z dôvodu existencie Delimitačného protokolu,
ktorým bol odovzdaný majetok štátu mestu v súlade s listami vlastníctva, a nesprávneho
tvrdenia KŠÚ o vlastníctve Osobitnej školy.
Zápis oboch vlastníkov do nového listu vlastníctva a vyznačenie obmedzujúcej poznámky bol
mestu písomne oznámený listom zo dňa 3.11.2004.
Mesto požiadalo listom zo dňa 4.8.2009 Správu katastra Piešťany o prešetrenie zápisu
dvojitého vlastníctva. Správa katastra oznámila mestu listom zo dňa 2.9.2009, že výmaz
poznámky nie je možný.
Po preverení nám dostupných podkladov sme dospeli k názoru, že Okresný úrad v Piešťanoch
nemal inú možnosť, len odovzdať mestu (delimitácia) stavbu s.č.4275 - budovu MŠ Valova
40 ako celok, pretože nedošlo k jej skutočnému rozdeleniu.
Krajský úrad v Trnave ako zriaďovateľ Špeciálnej školy so sídlom Piešťany, Valova 40,
v roku 1997 mal zrejme záujem rozdeliť budovu, o čom svedčí aj vyhotovenie GP
č.460/98/97 na oddelenie pozemku a rozdelenie budovy, ktorý bol zapísaný v KN. Lenže
týmto úkonom sa stalo to, že sa jedna parcela pod jednou stavbou rozdelila na dve parcely pod
jednou stavbou s jedným súpisným číslom. K rozdeleniu stavby nedošlo. Pokiaľ mal KÚ
v Trnave záujem rozdeliť stavbu, bolo potrebné osloviť príslušný stavebný úrad, prideliť
ďalšie súpisné číslo, a nakoniec dať predmetnú stavbu do správy Osobitnej školy.
Tak sa stalo, že mestu bol delimitovaný majetok, v ktorom sa vykonáva pôsobnosť štátu,
ktorá ale neprešla zo zákona na mesto a nie je predmetom Delimitačného protokolu
Na základe vyššie uvedeného sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí so
zástupcami zriaďovateľov teraz Spojenej školy. Prvým riešením bola oprava Delimitačného

protokolu, ktorú žiadal Krajský školský úrad v Trnave, ale táto možnosť bola zo strany
bývalého Krajského úradu v Trnave zamietnutá. Taktiež sa riešila možnosť „zámeny“. Čo by
znamenalo, že mesto by podobnú nehnuteľnosť previedlo na Okresný úrad Trnava, pričom ani
mesto nedisponuje takýmto majetkom. Okresný úrad Trnava požaduje od Mesta Piešťany ako
vlastníka budovy odstránenie havarijného stavu. Existencia poznámky na LV spôsobuje, že
pokiaľ je spochybnené vlastnícke právo mesta k predmetným nehnuteľnostiam, tak prípadná
investícia do takéhoto majetku, či už zo strany mesta alebo zo strany Okresného úradu
Trnava, je v rozpore so zákonom č.523/2004 Z.z. v z.n.p. a so zák. č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Ale na druhej strane má mesto povinnosť sa o svoj majetok starať V skutočnosti si bežné
opravy vykonáva Spojená škola sama na vlastné náklady. V zmysle posledného stretnutia
mesto vypracovalo a zaslalo Okresnému úradu Trnava návrh Dohody o urovnaní. Okresný
úrad Trnava odstúpil spisovú dokumentáciu na Ministerstvo vnútra SR, a to následne
požiadalo Ministerstvo financií SR o právne posúdenie. Podľa vyjadrenia Ministerstva
financií SR existujú tri možnosti :
- rozdelenie stavby na dve samostatné budovy so súp. číslami, ak je to možné zo stav.
hľadiska
- zriadiť podielové spoluvlastníctvo k predmetnej stavbe so súp. č.4275 v podieloch,
ktoré reálne využívajú MŠ so SŠ
- súdne doriešenie sporu
Na základe vyššie uvedeného bol spracovaný materiál v troch alternatívach :
Alternatíva A/
Rozdelenie stavby súp. č.4275 na dve samostatné budovy so súp. číslami.
Tento spôsob predpokladá podpísanie Dohody o urovnaní, obsahom ktorej bude dohoda o
výmaze Poznámky na LV, dohoda o úhrade nákladov spojených s vypracovaním GP na
oddelenie pozemkov a s nákladmi na rozdelenie nehnuteľností, ako aj dohoda o vlastníckom
práve k nehnuteľnostiam podľa stavu skutočného užívania medzi Mestom Piešťany a SR,
v správe Okresného úradu Trnava. Súčasťou Dohody bude dohoda strán o vzájomnom
finančnom vyrovnaní. Dohoda o urovnaní bude podkladom na zápis v katastri nehnuteľností.
Alternatíva B/
Zriadiť podielové spoluvlastníctvo k predmetnej stavbe so súp. č.4275 v podieloch, ktoré
reálne využívajú MŠ so SŠ.
Tento spôsob predpokladá podpísanie Dohody o urovnaní, obsahom ktorej bude vymazanie
Poznámky na LV, vypracovanie posudku, ktorý by určil spoluvlastnícke podiely na
nehnuteľnosti – stavbe s.č.4275 a dohodu o podielovom spoluvlastníctve nehnuteľností medzi
Mestom Piešťany a SR, v správe Okresného úradu Trnava a dojednanie strán o finančnom
vyrovnaní.
Tento spôsob sa javí ako nevýhodný pre mesto z toho dôvodu, že celá stavba bude
v spoluvlastníctve dvoch vlastníkov, pričom poznámkou je zaťažená len časť stavby v užívaní
Spojenej školy. Mesto by prišlo o výlučné vlastníctvo časti stavby užívanej Materskou školou.
Taktiež tento spôsob nerieši pozemky parc. č.343/1, parc. č.344/1, na ktorých viazne
Poznámka.
Podielové spoluvlastníctvo znamená, že podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci
podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
Pri podielovom spoluvlastníctve ide o tzv. ideálny podiel, vyjadrený zlomkom.
Nevýhodnosť spoluvlastníctva vidíme aj v tom, že v budúcnosti môžu nastať problémy
s financovaním opráv a s čerpaním prostriedkov z eurofondov. Spojená škola žiadala mesto
v roku 2014 (aj predtým) o odstránenie havarijného stavu, ktorý označila ako ohrozujúci

zdravie, životy žiakov a zamestnancov školy. Z dôvodu užívania Spojenou školou a existencii
poznámky na LV, ktorou je spochybnené vlastníctvo mesta, sa do objektu neinvestovalo.
Alternatíva C/
Súdne doriešenie sporu.
Tento spôsob vyžaduje nájsť finančné prostriedky na úhradu súd. poplatku, ktorý je vo výške
6% z predmetu konania, a ktorý sa vypočíta na základe znaleckého posudku.
Dĺžku trvania súdneho sporu nevieme odhadnúť, a pokiaľ by došlo k tomu, že mesto bude
povinné vydať predmetné nehnuteľnosti, budú sa musieť vykonať určité stavebné úpravy.

Z pohľadu právneho navrhujeme schváliť Alternatívu A/ ako najvýhodnejšiu pre
mesto, a tiež ako nápravu chyby, ktorá sa stala v minulom období.
Týmto riešením by sa odstránil existujúci nevyhovujúci stav (vlastník/nevlastník Mesto
Piešťany) a definitívne sa určil rozsah vlastníctva každého vlastníka, ktorý by sa oňho staral
a zaň aj zodpovedal.

