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Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/Návrh na prevod vlastníctva pozemkov kat. územie
Piešťany, vytvorených Geom. plánom č. 40-25/2016 zo dňa
20.4.2016 z pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany
zapísaných v LV č. 5700 a označených ako:
- Parc.č. 8055/9 ostatná plocha vo výmere 705 m2vytvorenej
z parc.č. 8055/1 a parc.č. 8055/7, za kúpnu cenu .....
EUR/m2
- Parc.č. 8055/10 ostatné plochy vo výmere 1066 m2
vytvorenej z parc.č. 8055/1, za kúpnu cenu ...... EUR/m2
- Parc.č. 8055/11 ostatné plochy vo výmere 94 m2
vytvorenej z parc.č. 8055/2 a z parc.č. 8055/5, za kúpnu
cenu ...... EUR/m2
- Parc.č. 8242/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 101
m2 vytvorená z parc.č. 8242, za kúpnu cenu ..... EUR/m2
- Parc.č. 8242/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43
m2 vytvorená z parc.č. 8242, za kúpnu cenu EUR/m2
do vlastníctva spoločnosti MS Finance 5, s.r.o., IČO:46
903569, 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 pozemkov, ktoré sú užívané žiadateľom,
funkčne prislúchajúce k susediacim pozemkom vo vlastníctve
kupujúceho
za
účelom
rekonštrukcie
jestvujúcich
a vybudovanie nových parkovacích plôch pri objekte s.č. 2954
v súlade
s Rozhodnutím
o umiestnení
stavy
č.j.
03200/22/3/2014-Bo-Ty v súvislosti so zámerom rekonštrukcie
hotela Atóm
-

schváliť

-

schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemkov kat.územie
Piešťany, vytvorených Geom. plánom č. 40-25/2016 zo dňa
20.4.2016 z pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany
zapísaných v LV č. 5700 a označených ako:
- Parc.č. 9670/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 220
m2 vytvorenej z parc.č. 9670
- Parc.č. 9682/7 ostatné plochy vo výmere 447 m2
vytvorenej z parc.č. 9682
obchodnou verejnou súťažou v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov ust. § 9a ods. 1 písm.
a) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI.
ods. 1 písm.a)
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa

Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Piešťany zapísaných v LV č. 5700 ako
parc.č. 8055/1,/2,/5,/7, parc.č. 8242, parc.č. 9670, parc.č. 9682.
Pozemky označené ako parc.č. 8055/1,/2,/5,/7 sa nachádzajú pri hoteli Atóm v Piešťanoch
a na pozemku parc.č. 9670 sa nachádza v súčasnosti verejné parkovisko a parc.č. 9682 tvorí
verejnú zeleň pred bytovými domami na Krajinskej ceste a na časti parcely sa nachádza voľná
plocha s lavičkami.
Dňa 5.5.2016 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť spoločnosti MS Finance5 s.r.o. so
sídlom Námestie SNP 1476/4, Piešťany o odkúpenie nehnuteľností špecifikovaných
v priloženom Geometrickom pláne č. 40-25/2016 ako novovytvorené pozemky z pozemkov
vyššie uvedených a označených ako
- Parc.č. 8055/9 ostatná plocha vo výmere 705 m2,
- Parc.č. 8055/10 ostatné plochy vo výmere 1066 m2
- Parc.č. 8055/11 ostatné plochy vo výmere 94 m2
- Parc.č. 8242/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 101 m2
- Parc.č. 8242/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2
- Parc.č. 9670/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 220 m2
- Parc.č. 9682/7 ostatné plochy vo výmere 447 m2,
So zámerom využitia týchto parciel na rekonštrukciu jestvujúcich a vybudovanie nových
parkovacích plôch pri objekte s.č. 2954 – hotel Atóm v súvislosti a v súlade s Rozhodnutím
Mesta Piešťany o umiestnení stavby zo dňa 30.9.2017 č.k. 03200/22/3/2014-Bo-Ty
s výhľadom možnosti rozšírenia a zvýšenia počtu parkovacích miest plôch pre budúci zámer
využitia súčasného hotela Atóm. Žiadateľ neskôr na základe listu Mestského úradu Piešťany
svoju žiadosť doplnil v liste zo dňa 23.6.2016. V tomto liste zároveň uviedol, že možnosť
rozšírenia a zvýšenia počtu parkovacích plôch vrátane úpravy zelene je prioritným zámerom
investície ako súčasť rekonštrukcie jestvujúceho objektu hotela Atóm.
Uvedená spoločnosť má v súčasnosti uzavreté s Mestom Piešťany nájomné zmluvy,
predmetom ktorých sú parcely vo výmere podľa vydaného územného rozhodnutia. Rozsah je
vyznačený bodkovane. Rozsah, ktorý v súčasnosti požaduje spoločnosť je vyznačený
šrafovaním, to znamená, že geometrický plán, rieši taký rozsah návrhu pozemkov na
odkúpenie, ktorý je iný ako bol predmetom územného rozhodnutia (viď priložená Situácia).
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemkov, ktoré možno považovať za priľahlé pozemky, sú buď
susediacimi parcely s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa alebo ktoré sú (v menších, väčších
výmerách) predmetom uzavretých nájomných zmlúv. Sú to parcely uvedené v návrhu na
uznesenie pod písm. A/ a navrhujeme ich odpredaj, v prípade schválenia potrebným počtom
poslancov, ako prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Pozemky parc.č. 9670 a parc.č. 9682, z ktorých sú vytvorené pozemky parc.č. 9670/ a parc.č.
9682/7 sa nenachádzajú pri hoteli Atóm, funkčne neprislúchajú k hotelu, nie sú predmetom
nájomných a podľa vyjadrenia oddelenia stavebných činností a rozvoja mesta neboli riešené
v rámci vyššie uvedeného rozhodnutia a ku dňu spracovania stanoviska tohto odboru nebolo
vydané tunajším stavebným úradom žiadne rozhodnutie (povolenie). Z uvedeného dôvodu
prevod týchto pozemkov navrhujeme, v prípade, že mestské zastupiteľstvo bude súhlasiť s ich
prevodom, spôsobom obchodnou verejnou súťažou (ďalej len „OVS“), ktorej sa žiadateľ
môže zúčastniť. V prípade, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasí prevod týchto pozemkov

obchodnou verejnou súťažou, bude objednaný na zistenie všeobecnej ceny pozemkov
znalecký posudok, vypracované podmienky OVS, ktoré budú predložené na schválenie
mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany.
Záujmové parcely č. 9670/2 a 9682/7 sú podľa Územného plánu mesta Piešťany súčasťou
plôch zelene, ktorá plní jednak izolačnú funkciu od cesty II/499 (Krajinská cesta) a jednak
vhodne dotvára prostredie nadväzujúce na vodný tok (miestny biokoridor) Dubová a plochy
čistého bývania, ktoré predstavuje zástavba bytových domov na Krajinskej ceste (v úseku od
okružnej križovatky po Komenského ulicu). Z územnoplánovacieho hľadiska na danej ploche
prípustnou funkciou dopravná vybavenosť, slúžiaca potrebe funkčného využitia, medzi ktorú
je možné zaradiť spevnené parkovacie plochy (jednoznačne s podmienkou realizácie
náhradnej výsadby).
(Pre informáciu: obdobné parkovacie plochy boli Mestom Piešťany zrealizované v minulosti
na ploche s vjazdom y Komenského ulice za účelom rozšírenia parkovacích kapacít v lokalite
bytových domov na Krajinskej ceste, Komenského a Jozefskej ulici.)
Napriek tomu, že predaj pozemkov pod písm. B/ navrhujeme obchodnou verejnou súťažou
nižšie uvádzame podľa Metodiky ..... aj kúpnu cenu týchto pozemkov.
Parc.č. 8055/9 ........ výška kúpnej ceny za m2 je 94,81 EUR
Parc.č. 8055/10 ...... výška kúpnej ceny za m2 je 94,80 EUR
Parc.č. 8055/11 ...... výška kúpnej ceny za m2 je 74,08 EUR
Parc.č. 8242/2 ........ výška kúpnej ceny za m2 je 105,64 EUR
Parc.č. 8242/3 ........ výška kúpnej ceny za m2 je 42,93 EUR
Parc.č. 9670/2 ........ výška kúpnej ceny za m2 je 84,24 EUR
Parc.č. 9682/7 ........ výška kúpnej ceny za m2 je 84,24 EUR
Stanovisko oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Na základe Vášho interného listu zo dňa 10.8.2016 uvádza Oddelenie stavebných služieb a
rozvoja mesta - úsek stavebných služieb k žiadosti spoločnosti MS Finance 5, s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 1476/4, Piešťany o prevod vlastníctva pozemkov parc.č. 8055/9,
k.ú. Piešťany o výmere 705 m2, parc.č. 8055/10, k.ú. Piešťany o výmere 1066 m2, parc.č.
8055/11, k.ú. Piešťany o výmere 94 m2, parc.č. 8242/2, k.ú. Piešťany o výmere 101 m2,
parc.č. 8242/3, k.ú. Piešťany o výmere 43 m2 (lokalita: nárožie Ružová – Dlhá –
Krajinského – plochy nadväzujúce na objekt hotela ATÓM) a parc.č. 9670/2, k.ú. Piešťany
o výmere 220 m2, parc.č. 9682/7, k.ú. Piešťany o výmere 447 m2 (lokalita: Krajinská cesta
– Jozefská ulica) nasledovné v y j a d r e n i e:
K žiadosti o prevod predmetných pozemkov, ktorý je požadovaný v súvislosti so zámerom
rekonštrukcie jestvujúceho objektu hotela ATÓM, bolo zo strany Odd. stavebných služieb
a rozvoja mesta – úseku územného plánovania dňa 25.5.2016 vydané stanovisko, v ktorom
bolo požadované doplnenie žiadosti o presné vymedzenie budúceho účelu užívania parciel,
z dôvodu stanovenia príslušných koeficientov v zmysle schválenej „Metodiky pre určovanie
ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany“. Spoločnosť MS
Finance 58, s.r.o., doplnila svoju žiadosť dňa 23.6.2016, pričom v doplnení deklarovala, že
žiadosť o odpredaj parciel vychádza z rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. 03200/22/3/2014Bo-Ty zo dňa 30.9.2014, vydaného tunajším stavebným úradom na stavbu „Stavebné úpravy
a rozšírenie parkoviska hotela ATÓM“ (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30.10.2014).

Z uvedeného dôvodu je žiadosť o odpredaj posudzovaná vo väzbe na toto rozhodnutie
a vyjadrenie sa vzťahuje na parcely, ktoré sú predmetom vydaného územného rozhodnutia.
Odpredaj predmetných parciel je požadovaný v súvislosti so zámerom rekonštrukcie –
zmeny stavby hotela ATÓM na polyfunkčný objekt; tento zámer je podmienený
zabezpečením nárokov statickej dopravy, t.j. vytvorením adekvátneho počtu parkovacích
stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2.
S prihliadnutím na uvedené s požadovaným odpredajom parciel č. 8055/9, 8055/10,
8055/11, 8242/2, 8242/3, nadväzujúcich na objekt hotela ATÓM s ú h l a s í m e;
upozorňujeme, že predložený geometrický plán zo dňa 20.4.2016 nekorešponduje s výkresom
situácie z vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 30.9.2014.
Zároveň upozorňujeme, že parkovacie plochy na parcelách č. 9670/2 a 9682/7 (v lokalite
Krajinská – Jozefská) neboli riešené v rámci vydaného rozhodnutia; doposiaľ na ne nebolo
tunajším stavebným úradom vydané žiadne rozhodnutie (povolenie); z uvedeného dôvodu ku
dnešnému dňu n e o d p o r ú č a m e ich odpredaj.
Kritériá v zmysle schválenej „Metodiky pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov
vo vlastníctve mesta Piešťany“:
Parcely, priamo nadväzujúce na objekt hotela ATÓM:
 parc.č. 8055/9
Kritérium 1. – atraktivita II.: koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia: koeficient k22 = 1,2
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k31 = 1, 0
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory: koeficient k42 = 0,9
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3

 parc.č. 8055/10
Kritérium 1. – atraktivita II.: koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia: koeficient k22 = 1,2
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k31 = 1, 0
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory: koeficient k42 = 0,9
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3

 parc.č. 8055/11
Kritérium 1. – atraktivita II.: koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia: koeficient k22 = 1,2
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

 parc.č. 8242/2
Kritérium 1. – atraktivita II.: koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia: koeficient k22 = 1,2
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k31 = 1, 0
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory: koeficient k42 = 1,0
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3

 parc.č. 8242/3
Kritérium 1. – atraktivita II.: koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia: koeficient k22 = 1,2
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k31 = 1, 0
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory: koeficient k42 = 1,0

Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3

Parcely, situované v priestore medzi MK Krajinská – MK Jozefská (neboli predmetom
vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby):
 parc.č. 9670/2
Kritérium 1. – atraktivita II.: koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia: koeficient k22 = 1,2
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k32 = 0,8
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory: koeficient k42 = 1,0
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3

 parc.č. 9682/7
Kritérium 1. – atraktivita II.: koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia: koeficient k22 = 1,2
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k32 = 0,8
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory: koeficient k42 = 1,0
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3

Životné prostredie:
K odpredaju častí parciel z pohľadu kompetencií ŽP nemáme námietky za podmienky, že ak
sa na pozemkoch nachádzajú dreviny, ktoré bude nutné pre účely realizácie stavby –
vybudovania nových parkovacích a rekonštrukciu starých parkovacích miest odstrániť, je
potrebné, aby stavebník predložil v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
žiadosť o povolenie výrubu drevín na mestský úrad Piešťany, oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta. Na pozemkoch dotknutých stavebnou činnosťou žiadame vypracovať
inventarizáciu všetkých drevín, ktoré sa na nich nachádzajú, vypracovaná inventarizácia
drevín bude zároveň slúžiť ako podklad k žiadosti na výrub drevín.
K ďalším stupňom PD žiadame vypracovať projekt sadových úprav, v ktorom bude zahrnutá
aj náhradná výsadba za výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny a ochrana stromovej a krovitej vegetácie počas výstavby v zmysle STN 837010 (
zvyšovanie a znižovanie terénu okolo jestvujúcich drevín, strojové odkopávanie koreňového
systému a pod.). V projektovej dokumentácii sadových úprav žiadame o riešenie odhlučnenia
a odizolovania priľahlého jestvujúceho bytového domu od novovybudovaných parkovacích
miest vhodnou izolačnou zeleňou a navrhnutie nových výsadieb stromov do
novovybudovaných parkovísk. Vypracovanú projektovú dokumentáciu sadové úpravy
žiadame predložiť k odsúhlaseniu na Mestský úrad, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja
mesta, oddelenie životného prostredia
.
Oddelenie finančných služieb:
Voči žiadateľovi neevidujeme nedoplatky na dani z nehnuteľností a komunálny odpad.
Oddelenie IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k odpredaju nasledovných
pozemkov:
- parc.č. 8055/9 ostatná plocha vo výmere 705 m2
- parc.č. 8055/ 11 ostatná plocha vo výmere 94 m2
- parc.č. 9670/ 2 zastavaná plocha vo výmere 220 m2
- parc.č. 9682/ 7 ost. plocha vo výmere 447m2
vytvorených GP č. 40-25/2015 do vlastníctva spoločnosti MS Finance 5 s.r.o., Nám. SNP
1476/5, Piešťany
Pozemky:

- parc.č. 8055/ 10 statná plocha vo výmere 1066 m2
- parc.č. 8242/ 2 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 101 m2
- parc.č. 8242/ 3 zastavaná plocha vo výmere vo výmere 43 m2
odporúčame ponechať vo vlastníctve mesta, nakoľko je na nich postavený jestvujúci
chodník a komunikácia.
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