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Názov materiálu : PREDBEŽNÝ SÚHLAS MESTA PIEŠŤANY NA REALIZÁCIU
INVESTIČNÉHO ZÁMERU NA ZIMNOM ŠTADIÓNE
V PIEŠŤANOCH A NÁJOM POZEMKU S TÝM SÚVISIACI PRE
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Obsah materiálu : Dôvodová správa
Žiadosť o povolenie prístavby
Vizualizácie, geometrický plán
Doplnenie žiadosti o predbežný súhlas 2x
Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Predbežný súhlas Mesta Piešťany ako prenajímateľa na realizáciu
investičného zámeru „Prístavba kabín pre mládež“ na Zimnom štadióne
v Piešťanoch pre ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. ako nájomcu
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh na zámer prenajať pozemky parc. č.10140/11 vo výmere 324 m2,
zast. pl. a nádvoria a parc. č.10140/12 vo výmere 122 m2, zast. pl. a nádvoria,
vytvorených Geometrickým plánom č.98/2018 na oddelenie pozemkov parc.
č.10140/11 a 10140/12 zo dňa 27.3.2018, z parciel č.10140/1 a č.10140/8
zapísaných v LV č.5700, k.ú. Piešťany ako vlastníctvo Mesta Piešťany pre
ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO 36274232, ako
nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9. písm.c) zák.
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl.VII. ods. 1, písm. c) – nájom
pozemkov mesta z dôvodu realizácie prístavby Zimného štadióna v Piešťanoch
– kabíny pre mládež s podmienkou, že súčasný nájomca parc. č.10140/8
požiada Mesto Piešťany o úpravu predmetu nájmu a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
doloží úradne overený Geometrický plán č.98/2018
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Dňa 18.12.2017 bola Mestskému úradu Piešťany doručená žiadosť konateľa spoločnosti ŠHK
37 Piešťany, s.r.o. o povolenie prístavby kabín na Zimnom štadióne v Piešťanoch (ďalej len
„ZŠ). V tejto súvislosti bol žiadateľ oslovený, aby predložil projekt a rozpočet prístavby
v súlade s Čl.II. ods.3 Zmluvy o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605.
Súčasne bol upozornený na skutočnosť, že investičná akcia sa má realizovať na pozemku,
ktorý žiadateľ nemá v nájme, a ktorého časť je v nájme inej právnickej osoby (Paralympijské
centrum, a.s.).
Žiadateľ následne doručil dve žiadosti týkajúce sa predbežného súhlasu na realizáciu
investičného zámeru a na nájom parcely č.10140/11 a č.10140/12 podľa predbežného
geometrického plánu z dôvodu, že úplný projekt bude vyhotovený až po predbežnom
schválení mestom.
Dňa 26.5.2006 bola uzatvorená Zmluva o nájme nehnuteľností a nebytových
priestorov č.3090605 medzi prenajímateľom Mestom Piešťany a nájomcom ŠHK 37
Piešťany, s.r.o., predmetom ktorej bol nájom nebytových priestorov zimného štadióna
s príslušenstvom, okrem JÁGR´S BARu.
Dňa 28.12.2007 bol uzatvorený Dodatok č.1, predmetom ktorého bol zvýšený finančný
príspevok na médiá (v roku 2007 do 5,5 mil. Sk) a rozšírenie verejného korčuľovania počas
sviatkov a školských prázdnin. Dňa 27.11.2008 bol uzatvorený Dodatok č.2, ktorým bol
zvýšený finančný príspevok na médiá (v roku 2008 do 5,5 mil. Sk). Dňa 30.12.2009 bol
uzatvorený Dodatok č.3, ktorým bol upravený predmet nájmu, investície a finančný príspevok
na médiá (tento bol ujednotený na sumu do 149 373 €/rok). Dňa 23.4.2010 bol uzatvorený
Dodatok č.4, ktorým bol daný súhlas prenajímateľa s uskutočnením technického zhodnoteniamodernizácia osvetlenia zimného štadióna. Dňa 9.9.2010 bol uzatvorený Dodatok č.5, ktorým
bol daný súhlas prenajímateľa s uskutočnením technického zhodnotenia - rekonštrukcie
kondenzačnej strany chladiaceho systému zimného štadióna a opravou kompenzačného
rozvádzača el. energie. Dňa 25.7.2011 bol uzatvorený Dodatok č.6, ktorým bol doplnený
predmet nájmu o pozemok pod budovou zimného štadióna s prístavbami; bol doplnený
rozsah vykonania opráv a bol daný súhlas s vykonaním investície (ubytovacia časť). Dňa
14.8.2013 bol uzatvorený Dodatok č.7, ktorým bol daný súhlas prenajímateľa s uskutočnením
opravy - výmena sedačiek na tribúnach zimného štadióna a technického zhodnotenia –
vonkajšie opláštenie zimného štadióna. Dňa 1.7.2014 bol uzatvorený Dodatok č.8, ktorým sa
v roku 2014 zvýšila suma na preplatenie médií (do 189 373 €) .
Dodatkom č.9 zo dňa 10.8.2015 sa zvýšila suma na preplatenie médií v roku 2015, a to max.
200 000,- € ročne.
Dodatkom č.10 zo dňa 12.8.2016 sa zvýšila suma na preplatenie médií v rokoch 216-2018,
a to max. do výšky 199 373,-€ ročne, a dohodlo sa bezplatné korčuľovanie pre verejnosť
a školy v tomto období.
Pokiaľ mestské zastupiteľstvo schváli predbežný súhlas s realizáciou investičného zámeru
a zámer prenajať pozemky ako dôvod hodný osobitného zreteľa (3/5 väčšinou) následne bude
spracovaný Dodatok č.11 k predmetnej zmluve, ktorého predmetom bude rozšírenie predmetu
nájmu o pozemky a súhlas s realizáciou investičnej akcie.
Taktiež bude spracovaný dodatok k nájomnej zmluve s Paralympijským centrom, a.s., ktorým
sa poníži výmera prenajatej parc. č.10140/8.

Podľa vyjadrenia žiadateľa, zástupca spoločnosti Paralympijské centrum, a.s. po schválení
predbežného súhlas s realizáciou investičného zámeru, podá žiadosť mestu o úpravu predmetu
nájmu.
Podľa podkladov doručených nájomcom ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. do 4/2017 bolo
investovaných do ZŠ 2 995 905,71€, zostatková hodnota 1 243 028,03€. Prístavba
regeneračnej časti spolu s ubytovacou časťou zatiaľ skolaudovaná nebola.
Zmluva o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 zo dňa 26.5.2006
uzatvorená medzi prenajímateľom Mestom Piešťany a nájomcom ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
zaväzovala nájomcu na vykonanie investícií do 4 rokov od účinnosti zmluvy. Zmluva je
uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2034. Ďalej bolo dohodnuté, že nájomca bude vykonané
opravy evidovať v nákladoch a vykonané investície viesť vo svojom majetku s tým, že
vloženú investíciu bude odpisovať podľa platných daňových zákonov. Po ukončení
odpisovania majetok prevedie v nulovej zostatkovej hodnote na prenajímateľa. V prípade
predčasného skončenia nájmu prenajímateľ odkúpi technické zhodnotenie v dohodnutej sume,
max. do výšky zostatkovej ceny technického zhodnotenia. V prípade predčasného skončenia
nájmu, v dôsledku porušenia zmluvy nájomcom, nájomca predmetnú investíciu daruje
prenajímateľovi.
V zmysle uvedeného bola zmluva nastavená tak, že vykonané investície sa mali do konca
nájomného vzťahu odpísať a v nulovej zostatkovej hodnote previesť na prenajímateľa.
V prípade Prístavby regeneračnej časti spolu s ubytovacou časťou, ktorá nie je skolaudovaná,
a návrhu Prístavby kabín pre mládež zrejme k odpísaniu do 31.12.2034 nepríde. V zmluve nie
je upravené, ako sa naloží s neodpísaným majetkom v prípade ukončenia zmluvy 31.12.2034.
Čiže v prípade, že bude schválený predbežný súhlas s investičnou akciou, bude potrebné
v dodatku upraviť aj túto záležitosť.
V zmysle ust.§667 ods.1 Občianskeho zákonníka, ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale
nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu
toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.
Čiže, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, môže si nájomca uplatniť protihodnotu
zhodnotenia.
Taktiež treba zvážiť daňový dopad na mesto v prípade, ak by došlo k darovaniu alebo
odkúpeniu zhodnotenia.
Stanovisko Oddelenia finančných služieb:
S realizáciou zámeru ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. nesúhlasím z dôvodu, že spoločnosť je
dlžníkom mesta v poplatkoch za KO vo výške:
2016 – 2 745,60 EUR
2017 – 3 294,72 EUR.
Ďalej upozorňujem na skutočnosť, že po odsúhlasenej realizácii prístavby šatní sa zvýši
hodnota majetku ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. ktorú bude potrebné zo strany mesta Piešťany
uhradiť pri ukončení nájmu zimného štadióna v prospech ŠHK 37 Piešťany, s.r.o..
Stanovisko Oddelenia IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k predbežnému schváleniu prístavby
kabín pre mládež na Zimnom štadióne, avšak požadujeme pred úplným schválením doručiť
jedno paré projektovej dokumentácie.

Stanovisko Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Záujmové parcely č. 10140/11 a 10140/12 sú podľa Územného plánu mesta Piešťany,
schváleného uznesením MsZ mesta Piešťany č. 110/1998 zo dňa 15.6.1998 v znení
neskorších zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN, súčasťou územia, ktoré je funkčne
určené ako plochy športu a rekreácie s dominantnou funkciou plošných zariadení, slúžiacich
športu, rekreácii a oddychu.
Z uvedenej funkčnej regulácie vyplýva, že zámer prístavby štyroch kabín – šatní pre
mládežnícke družstvá so zázemím, zo západnej strany objektu zimného štadióna, je
z územnoplánovacieho hľadiska možný a akceptovateľný.
Navrhovaná prístavba má vyriešiť situáciu, kedy v prípade konania medzinárodných
turnajov a tréningových kempov musia mládežnícke družstvá uvoľniť jestvujúce
kabíny/šatne. Prístavba zasiahne na plochy verejnej zelene, obklopujúce zimný štadión a
prístupové chodníky z tejto strany objektu. V súvislosti so situovaním prístavby
predpokladáme, že projektant preveril, či v záujmovom priestore navrhovanej prístavby nie sú
trasované inžinierske siete; v prípade, že takéto siete sú v parcelách č. 10140/11, 10140/12
uložené, bude vyvolanou investíciou ich prekládka.
V súvislosti s objektom Zimného štadióna zároveň upozorňujeme, že k stavbe štadióna už
bola v minulosti zrealizovaná prístavba z južnej strany objektu (podľa dostupných informácií
užívaná aj na ubytovanie) – táto prístavba však nebola do dnešného dňa skolaudovaná.
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