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Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Prevod majetku - alternatíva podľa situácie č. 1
1.Návrh na prevod vlastníctva časti cca vo výmere 171 m2 z
pozemku parc.č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č.
5700, k.ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do
podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom
dome súp.č. 1293 Pod Párovcami v Piešťanoch, uvedených
v žiadosti, za kúpnu cenu vypočítanú podľa Metodiky pre
určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo
vlastníctve Mesta Piešťany, ako prevod vlastníctva z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm.e)
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods.
9 písm. e) – prevod vlastníctva pozemku mesta za účelom
vytvorenia detského ihriska, lavičiek, pieskoviska, zatrávnenej
plochy pre potreby vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č.
1293 Pod Párovcami v Piešťanoch, s tým, že rozsah výmery
bude v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta
Piešťany upresnený geom. plánom
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

2. Návrh na prevod vlastníctva časti cca vo výmere 331 m2 z
pozemku parc.č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č.
5700, k.ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do
podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom
dome súp.č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, uvedených v
žiadosti, za kúpnu cenu vypočítanú podľa Metodiky pre
určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo
vlastníctve Mesta Piešťany, ako prevod vlastníctva z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm.e)
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods.
9 písm. e) – prevod vlastníctva pozemku mesta za účelom jeho

využívania ako spoločného dvora pre potreby kupujúcich
vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č. 4306 Sv.Štefana
v Piešťanoch, s tým, že rozsah výmery bude v prípade
schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany
upresnený geom. plánom
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Nájom majetku – alternatíva podľa situácie č.1
1. Návrh na nájom časti cca vo výmere 171 m2 z pozemku
parc.č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č.
5700, k.ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do
spoločného nájmu vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č.
1293 Pod Párovcami v Piešťanoch, uvedených v žiadosti, za
nájomné vo výške v zmysle Uzn. MsZ č. 120/2011 vo výške
1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom
pozemku mesta za účelom vytvorenia detského ihriska,
lavičiek, pieskoviska, zatrávnenej plochy pre potreby
vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č. 1293 Pod Párovcami
v Piešťanoch s tým, že rozsah výmery bude v prípade
schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany
upresnený geom. plánom
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

2. Návrh na nájom časti cca vo výmere 331 m2 z pozemku
parc.č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č.
5700, k.ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do
spoločného nájmu vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č.
4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, uvedených v žiadosti, za
nájomné vo výške v zmysle Uzn. MsZ č. 120/2011 vo výške
1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom
pozemku mesta za účelom jeho využívania ako spoločného
dvora pre potreby vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č.
4306 Sv.Štefana v Piešťanoch, s tým, že rozsah výmery bude
v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta
Piešťany upresnený geom. plánom
-

schváliť

-

schváliť s pripomienkami poslancov

C/ Prevod majetku – alternatíva podľa situácie č. 2
1. Návrh na prevod vlastníctva časti cca vo výmere 518 m2 z
pozemku parc.č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č.
5700, k.ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do
podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom
dome súp.č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, uvedených v
žiadosti, za kúpnu cenu vypočítanú podľa Metodiky pre
určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo
vlastníctve Mesta Piešťany, ako prevod vlastníctva z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm.e)
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods.
9 písm. e) – prevod vlastníctva pozemku mesta za účelom jeho
využívania ako spoločného dvora pre potreby kupujúcich
vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č. 4306 Sv.Štefana
v Piešťanoch, s tým, že rozsah výmery bude v prípade
schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany
upresnený geom. plánom
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

2. Návrh na nájom časti cca vo výmere 518 m2 z pozemku
parc.č. 890/1, parcela registra „C“, zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 838 m2, zapísaného v LV č.
5700, k.ú. Piešťany, ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do
spoločného nájmu vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č.
4306 Sv.Štefana v Piešťanoch, uvedených v žiadosti, za
nájomné vo výške v zmysle Uzn. MsZ č. 120/2011 vo výške
1,06 EUR/m2/rok, ako nájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom
pozemku mesta za účelom jeho využívania ako spoločného
dvora pre potreby kupujúcich vlastníkov bytov v bytovom
dome súp.č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch, s tým, že rozsah
výmery bude v prípade schválenia Mestským zastupiteľstvom
mesta Piešťany upresnený geom. plánom
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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Predkladá: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností
Piešťany, ako parc.č. 890/1 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 838 m2. Uvedený
pozemok sa nachádza na ul. Sv. Štefana, v Piešťanoch.
Mestský úrad Piešťany prijal dňa 9.6.2016 žiadosť od vlastníkov bytov v bytovom dome
súp.č. 1293 Pod Párovcami, Piešťany o odkúpenie alternatívne nájom (viď návrh na uznesenie
pod písm. A/a B/) časti pozemku z pozemku parc.č. 890/1 vo výmere cca 230 m2 (po
dodatočnom premeraní spracovateľom má byť cca 171 m2 a po dohode so zástupcom
žiadateľa opravené na 171 m2) . Uvedenú časť pozemku b chceli využívať žiadatelia za
účelom vybudovania detského ihriska, pieskoviska, spolu so zatrávnenou plochou, nakoľko
okolie bytového domu s.č. 1293 tvoria parkovacie plochy a ďalšou výstavbou novej bytovky
na susediacom pozemku parc.č. 894/1, žiadatelia stratili akékoľvek zázemie resp.
užívaniaschopný priľahlý pozemok. Žiadatelia uvádzajú, že v bytovom dome s.č. 1293 bývajú
prevažne mladé rodiny s deťmi a pozemok by slúžil práve ich aktivitám. Zároveň uviedli, že
po získaní pozemku do vlastníctva alebo do nájmu, nemajú výhrady aby aj obyvatelia
bytovky na ul. Sv. Štefana súp.č. 4306 mali prístup po vzájomnej dohode na predmetný
pozemok.
Vzhľadom k tomu, že túto časť pozemku využívajú v súčasnosti ( bez právneho vzťahu)
obyvatelia bytovky súp.č. 4306, oslovili sme aj týchto obyvateľov a požiadali sme ich o
stanovisko k žiadosti obyvateľov bytovky Pod Párovcami, prípadne o predloženie návrhov
spoločného využitia predmetného pozemku podľa ich vzájomnej dohody, za predpokladu
schválenia mestským zastupiteľstvom.
K dohode však nedošlo a výsledkom bolo doručenie žiadosti o odkúpenie pozemku
niektorými vlastníkmi bytov v bytovom dome s.č. 4306 na ul. Sv. Štefana v časti o výmere
518 m2 (viď návrh na uznesenie pod písm. B/). Neskôr svoju žiadosť doplnili aj o žiadosť
o nájom.
Mestský úrad Piešťany eviduje dve žiadosti o prevod/nájom časti pozemku parc.č. 890/1
síce v odlišných výmerách, avšak výmera pozemku obsiahnutá v žiadosti ( 518 m2)
obyvateľov bytovky Sv. Štefana zahŕňala aj časť parcely č. 890/1, o ktorú požiadali aj
obyvatelia bytov Pod Párovcami (cca 171 m2). Vzhľadom k tomu sa uskutočnilo na odd.
právnych a klientských služieb pracovné rokovanie za účasti zástupcov oboch žiadateľov.
Žiadatelia potvrdili, že trvajú na svojich žiadostiach a je pre nich akceptovateľný aj prevod aj
nájom.
Vzhľadom k tomu, že evidujeme dve žiadosti, spracovaný bol tzv. predbežný návrh, ktorý
navrhuje alternatívne riešenie nakladania s pozemkom parc.č. 890/1.
Návrh na uznesenie pod písm. A/ a písm. B/
je návrhom na riešenie rozdelenia pozemku parc.č. 890/1 buď formou prevodu vlastníctva
alebo formou nájmu medzi oboch žiadateľov, pričom schválením tohto uznesenia bude
v plnom rozsahu vyhovené žiadosti vlastníkov bytov pod Párovcami a vlastníkom bytov Sv.
Štefana bude vyhovené v časti o výmere cca 331 m2.
Návrh na uznesenie pod písm. C/
je návrhom na riešenie buď formou prevodu vlastníctva alebo formou nájmu časti parc.č.
890/1 vo výmere 518 m2, čím dôjde k plnému vyhoveniu žiadosti vlastníkov bytov na ul. Sv.
Štefana ale k nevyhoveniu žiadosti vlastníkov bytov Pod Párovcami. Zároveň uvádzame, že

v prípade byt. domu Sv. Štefana požiadali o kúpu len niektorí vlastníci bytov, o nájom
požiadali všetci vlastníci bytov.
V prípade, že dôjde k schváleniu návrhu na uznesenie pod písm. A/ je hlasovanie o návrhu
na uznesenie pod písm. B/ bezpredmetné. Každý návrh na uznesenie je pritom predkladaný
alternatívne, t.j. ak bude schválený návrh na prevod vlastníctva je hlasovanie o nájme
bezpredmetné.
Obidva návrhy na uznesenie predkladáme ako prevod vlastníctva/nájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko ide o užívanie pozemku v pre účely obyvateľov priľahlých
bytoviek, za účelom uspokojovania potrieb bývania.
Záverom uvádzame, že ide o predbežné návrhy pre účely určenia ďalšieho postupu
nakladania s predmetným pozemkom (napr.: predloženie geom. plánov na odčlenenie
pozemku v prípade schválenia niektorej z alternatív).
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Vlastníci bytov v bytovom dome na ul. Pod Párovcami 1293/106, Piešťany – odpredaj
časti pozemku parc.č. 890/1, k.ú. Piešťany (lokalita: vnútroblok zástavby – ul. Pod
Párovcami – ul. Sv. Štefana):
Odpredaj, prípadne prenájom predmetnej časti parcely č. 890/1 je vlastníkmi bytov v bytovom
dome č. 1293/106 (bývalý objekt ZORNICA) požadovaný z dôvodu zámeru vybudovania
detského ihriska, pieskoviska, zatrávnenej plochy s lavičkami (na vlastné náklady). Táto
plocha by slúžila pre vlastníkov – prevažne rodiny s malými deťmi, nakoľko v rámci areálu
bytového domu (v rámci býv. areálu ZORNICA) takáto plocha absentuje, areál prevažne
tvoria spevnené plochy (prístupové komunikácie a parkovanie).
Podľa Územného plánu mesta Piešťany je parcela č. 890/1 súčasťou územia, funkčne
určeného ako plochy prímestského bývania s dominantnou funkciou všetkých foriem
rodinného bývania s pridruženými záhradami. Vhodnou funkčnou náplňou v území sú
zariadenia obchodu a verejného stravovania, služby a drobné prevádzky slúžiace
k uspokojovaniu dennej potreby obyvateľov, odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe
funkčného využitia, nevyhnutné plochy technického vybavenia, príslušné komunikácie a
plošná a líniová zeleň; medzi prípustnú funkčnú náplň patria zariadenia cirkevné, kultúrne,
sociálne, administratívno-správne, zdravotnícke, športové a školské pre obsluhu územia,
podnikateľské aktivity s nezávadnou prevádzkou, nezaťažujúcou okolitú zástavbu a malé
ubytovacie zariadenia. Na základe uvedenej funkčnej regulácie je možné
z územnoplánovacieho hľadiska v danej lokalite navrhovaný investičný zámer (realizáciu
detského ihriska a odpočinkovej plochy) akceptovať.
Záujmová časť parcely je oplotená a v súčasnosti využívaná obyvateľmi bytového domu na
ul. Sv. Štefana č.1 na parc.č. 889 (sčasti ju tvorí trávnatá plocha, sčasti slúži ako okrasná
a úžitková záhrada), avšak bez majetkovoprávneho vysporiadania; žiadatelia deklarujú, že po
vybudovaní ihriska umožnia prístup a využívanie ihriska obyvateľom tohto bytového domu.
Z uvedeného dôvodu odporúčame o žiadosti informovať aj vlastníkov bytov v uvedenom
bytovom dome, prípadne začať majetkovoprávne vysporiadavanie ostatných častí parcely č.
890/1, ktoré užívajú.
Vo väzbe na súčasné užívanie a vzhľadom na polohu časti parcely č. 890/1, ktorá je
požadovaná k odpredaju, vo vnútrobloku, kde pri jej odčlenení dôjde k rozdeleniu pôvodnej

parcely v tvare písmena „L“ na 3 časti, za vhodnejšiu formu považujeme v súčasnej dobe jej
prenájom.
Vlastníci bytov v bytovom dome na ul. Pod Párovcami 1293/106, Piešťany – odpredaj
časti pozemku parc.č. 890/1, k.ú. Piešťany (lokalita: vnútroblok zástavby – ul. Pod
Párovcami – ul. Sv. Štefana):
Odpredaj, prípadne prenájom predmetnej časti parcely č. 890/1 je vlastníkmi bytov v bytovom
dome č. 1293/106 (bývalý objekt ZORNICA) požadovaný z dôvodu zámeru vybudovania
detského ihriska, pieskoviska, zatrávnenej plochy s lavičkami (na vlastné náklady). Táto
plocha by slúžila pre vlastníkov – prevažne rodiny s malými deťmi, nakoľko v rámci areálu
bytového domu (v rámci býv. areálu ZORNICA) takáto plocha absentuje, areál prevažne
tvoria spevnené plochy (prístupové komunikácie a parkovanie).
Podľa Územného plánu mesta Piešťany je parcela č. 890/1 súčasťou územia, funkčne
určeného ako plochy prímestského bývania s dominantnou funkciou všetkých foriem
rodinného bývania s pridruženými záhradami. Vhodnou funkčnou náplňou v území sú
zariadenia obchodu a verejného stravovania, služby a drobné prevádzky slúžiace
k uspokojovaniu dennej potreby obyvateľov, odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe
funkčného využitia, nevyhnutné plochy technického vybavenia, príslušné komunikácie a
plošná a líniová zeleň; medzi prípustnú funkčnú náplň patria zariadenia cirkevné, kultúrne,
sociálne, administratívno-správne, zdravotnícke, športové a školské pre obsluhu územia,
podnikateľské aktivity s nezávadnou prevádzkou, nezaťažujúcou okolitú zástavbu a malé
ubytovacie zariadenia. Na základe uvedenej funkčnej regulácie je možné
z územnoplánovacieho hľadiska v danej lokalite navrhovaný investičný zámer (realizáciu
detského ihriska a odpočinkovej plochy) akceptovať.
Záujmová časť parcely je oplotená a v súčasnosti využívaná obyvateľmi bytového domu na
ul. Sv. Štefana č.1 na parc.č. 889 (sčasti ju tvorí trávnatá plocha, sčasti slúži ako okrasná
a úžitková záhrada), avšak bez majetkovoprávneho vysporiadania; žiadatelia deklarujú, že po
vybudovaní ihriska umožnia prístup a využívanie ihriska obyvateľom tohto bytového domu.
Z uvedeného dôvodu odporúčame o žiadosti informovať aj vlastníkov bytov v uvedenom
bytovom dome, prípadne začať majetkovoprávne vysporiadavanie ostatných častí parcely č.
890/1, ktoré užívajú.
Vo väzbe na súčasné užívanie a vzhľadom na polohu časti parcely č. 890/1, ktorá je
požadovaná k odpredaju, vo vnútrobloku, kde pri jej odčlenení dôjde k rozdeleniu pôvodnej
parcely v tvare písmena „L“ na 3 časti, za vhodnejšiu formu považujeme v súčasnej dobe jej
prenájom.

