Na rokovanie Mestskej rady mesta Pieš any dňa 18.06.2018

Názov materiálu : NÁVRH NA UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY MEDZI
SPOLOČNOS OU BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
AKO PRENAJÍMATEĽOM A MESTOM PIEŠ ANY AKO
NÁJOMCOM
Obsah materiálu : Dôvodová správa
Geometrický plán č.89/2017
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou BILLA REALITY
SLOVENSKO, spol. s r.o., IČO: 50 887 751, Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, ako
prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom
parc. registra „C“ č. 5191/10, ostatné plochy, vo výmere 191 m2, kat. územie
Piešťany, vytvorenej Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 5191/8
a 5191/10 zo dňa 15.1.2018, č. plánu 89/2017, oddelením z parc. registra „C“ č.
5191/8, ostatné plochy v celkovej výmere 978 m2, kat. územie Piešťany, zapísanej
v LV č.8576 ako vlastníctvo spoločnosti BILLA REALITTY SLOVENSKO, spol.
s r.o., na dobu určitú do 31.12.2028, za nájomné vo výške .......... eur/m2/rok + DPH
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Úhradu nájomného vo výške ............................... eur
navýšením rozpočtovej položky ........................z rozpočtovej
položky.........................

Spracovateľ: JUDr. Lívia Damboráková, referent Oddelenia právnych a klientskych
služieb
Ing. Terézia Fridrichová, referent Oddelenia IT a majetkových služieb
Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

Dátum vyhotovenia : 25.05.2018

Dôvodová správa
V súčasnosti mestský úrad pripravuje Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie
a realizačný projekt „Revitalizácia vodného toku Dubová - pokračovanie cyklotrasy od
Prioru po sídlisko Vodárenská“, ktorej súčasťou bude aj vybudovanie cyklistického chodníka
a chodníka pre peších. Trasa budúcej cyklistickej cesty a pešej komunikácie bude kopírovať
tok Dubovej zatrubnený pod zemou, povedie poza existujúce ihrisko, popred mostík za
Billou a medzi tokom a pozemkom BILLA sa prevedie spolu s peším chodníkom cez zelenú
plochu k Žilinskej ceste, kde cyklisti a pešiaci prejdú v mieste prechodu na druhú stranu
štátnej cesty Žilinská – Bratislavská a budú mať možnosť smerovať ku „Kocke“ alebo
smerom k sídlisku Vodárenská. Tam bude dočasne trasa ukončená do spracovania ďalšej
etapizácie.
Je navrhnuté plánované vedenie cyklotrasy – komunikácia pre cyklistov a chodcov,
vypracovaná podrobná situácia, regulatívy, analýza, syntéza riešeného územia, posúdenie
stavu územia v priľahlom území k toku Dubovej, aby územie spĺňalo parametre funkčného
biokoridoru, riešenie zelene v priľahlom území vrátane prvkov drobnej architektúry,
športového náradia, mestského mobiliáru, verejné osvetlenie, samostatne riešenie
rekonštrukcie existujúceho športového ihriska.
Nakoľko novovytvorený pozemok par. č. 5191/10 o výmere 191 m2 podľa GP nie je vo
vlastníctve Mesta Piešťany, je potrebné k vypracovaniu Projektovej dokumentácie, k vydaniu
územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kde žiadateľom je Mesto Piešťany, preukázať,
že mesto má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.
Z tohto dôvodu predkladáme tento návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Cena nájmu bude oznámená na komisii.
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