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A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany a spoločnosťou TAX-AUDIT Slovensko
spol. s r.o. nasledovne:
Parcely vo vlastníctve Mesta Piešťany, kat. územie Piešťany,
zapísané v LV č. 5700 ako:
-Parc.č. 10133/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 128 m2
-Parc.č. 10127/3 zast. plochy a nádvoria vo výmere 245 m2
-Parc.č. 10124/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1539 m2
a z nej GP č. 21/2018 odčlenená časť vo výmere 1043 m2
označená ako parc.č. 10124/9 zast. plochy a nádvoria
- Parc.č. 10123/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 2982 m2
a z nej GP č. 21/2018 odčlenená časť vo výmere 482 m2
označená ako parc.č. 10123/9 zast. plochy a nádvoria
spolu vo výmere 1898 m2,
za
parcely vo vlastníctve TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o.,
IČO 36 219 835, so sídlom Kapitulská 14, Trnava, kat. územie
Piešťany, zapísané v LV č. 12711 a č. 5563 zapísané ako:
-Parc.č. 10122 zast. plochy a nádvoria vo výmere 517 m2
a z nej GP č. 21/2018 odčlenená časť o výmere 36 m2 označená
ako parc.č. 10122/2 zast. plochy a nádvoria

-Parc.č. 10124/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 19964 m2
a z nej GP č. 21/2018 odčlenená časť vo výmere 1862 m2
označená ako parc.č. 10124/8 zast. plochy a nádvoria
spolu vo výmere 1898 m2,
s tým, že po zamenení pozemkov sa
Mesto Piešťany stane vlastníkom pozemkov
- parc.č. 10122/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 36 m2
- parc.č. 10124/8 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1862 m2
a
TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o., IČO 36 219 835, so
sídlom Kapitulská 14, Trnava, sa stane vlastníkom pozemkov
-Parc.č. 10133/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 128 m2
-Parc.č. 10127/3 zast. plochy a nádvoria vo výmere 245 m2
-Parc.č. 10124/9 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2
-Parc.č. 10123/9 zast. plochy a nádvoria vo výmere 482 m2
s tým, že spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o.,
IČO 36 219 835, so sídlom Kapitulská 14, Trnava, je povinná
doplatiť Mestu Piešťany rozdiel ceny zamieňaných pozemkov
vo výške 23 800,92 EUR, pričom zámena je predkladaná
ako prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
zámena majetku mesta v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí ust. § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e)
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

2. Návrh na prevod vlastníctva častí pozemkov odčlenených
GP č. 21/2018 od parciel vo vlastníctve Mesta Piešťany,
zapísaných v LV č. 5700, kat. územie Piešťany a to
- parcely vo výmere 328 m2 zast. plochy a nádvoria označenej
ako parc.č. 10124/10 odčlenenej z parcely registra „C“ parc.č.
10124/1 vo výmere 1539 m2
- parcely vo výmere 1393 m2 zast. plochy a nádvoria
označenej ako parc.č. 10123/10 odčlenenej z parcely registra
„C“ parc.č. 10123/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 2982
m2
- parcely vo výmere 401 m2 ostatné plochy označenej ako
parc.č. 10120/6 odčlenenej z parcely registra „C“ parc.č.
10120/1 ostatné plochy vo výmere 972 m2, spolu vo výmere
2122 m2, do vlastníctva spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko
spol. s r.o., IČO: 36 219 835, so sídlom Kapitulská 14, Trnava,
za kúpnu cenu ..................... EUR, 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) - so zreteľom na parametre jednotlivých

pozemkov z hľadiska budúceho využitia nie je samostatne
využiteľným pozemok parc.č. 10124/10 a v prípade pozemkov
parc.č. 10123/10 a parc.č. 10120/6 je výrazným determinantom
ich využitia ako samostatných pozemkov riešenie napojenia na
komunikačnú sieť, pričom predmetné pozemky budú využité
pre dotvorenie areálu plochami zelene
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom pozemkov v kat. území Piešťany, v lokalite Bratislavská oproti
OD Kaufland, zapísaných v LV č. 5700 ako parc.č. 10120/1 ostatné plochy vo výmere 972
m2, parc.č. 10123/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2982 m2, parc.č. 10124/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1539 m2, parc.č. 10127/3 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 245 m2 a parc.č. 10133/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 128 m2.
Dňa 23.2.2018 prijalo Mesto Piešťany žiadosť od spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol.
s r.o., so sídlom Kapitulská 14, Trnava, ktorá požiadala Mesto Piešťany ako vlastníka vyššie
uvedených pozemkov o zámenu pozemkov a o odkúpenie pozemkov. Vzhľadom k tomu, že
žiadosť bola nekompletná, neobsahovala geometrický plán na odčlenenie častí niektorých
pozemkov navrhovaných na odkúpenie a zámenu a jedna parcela, ktorá má byť zahrnutá pod
navrhovaný cyklochodník, bola vo vlastníctve tretej osoby, vyzvali sme písomne danú
spoločnosť na predloženie potrebných dokladov a upresnenie výmer, požadovaných pre účely
zámeny a odkúpenie.
Dňa 24.5.2018 predložila spoločnosť doplnenie žiadosti o zámenu a odkúpenie pozemkov
doložením Geometrického plánu č. 21/2018, Znaleckých posudkov č. 47/2018 a č. 50/2018,
Situačného nákresu na zámenu a odkúpenie parciel a Situačného nákresu funkčného využitia.
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť nepredložia doklad o nadobudnutí vlastníctva k parc.č.
10122 a táto bola v čase predloženia žiadosti stále vo vlastníctve tretej osoby (parcela z časti
ako parcela po odčlenení GP č. 21/2018 zasahuje do cyklotrasy) vyzvali sme žiadateľa
o doloženie dokladu o nadobudnutí vlastníctva k tejto parcele. Doklad (LV č. 12711) bol
predložený do spisu dňa 4.7.2018. Zároveň bol žiadateľ vyzvaný o doloženie znaleckého
posudku na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 10122/2 a parc.č. 10124/8, ktoré
sú predmetom zámeny zo strany spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o.. Dňa
6.7.2018 bol zaslaný mailom Znalecký posudok č. 73/2018 zo dňa 5.7.2018, ktorým boli
stanovené hodnoty pozemkov parc.č. 10122/2 a č. 10124/8.
Nakoľko celková výmera zamieňaných pozemkov ako aj celková hodnota týchto pozemkov je
rovnaká je v návrhu uvedené, že strany si navzájom nič nedoplácajú.
V súvislosti s realizáciou navrhovanej prepojovacej komunikácie B3 12/40 vybudovanej
budúcim stavebníkom bude na zamenených pozemkoch parc.č. 10124/8 a parc.č. 10122/2
vybudovaný stavebníkom cyklochodník, ktorý bude pokračovať na pozemkoch Mesta
Piešťany parc.č. 10124/1 a parc.č. 10123/1.
O odkúpenie ďalších pozemkov uvedených v návrhu na Uznesenie pod písm. B/ požiadala
spoločnosť za účelom vybudovania zelene, začlenenej do novovybudovaného areálu
obchodnej galérie s vytvorením primeraného prechodu z parku do novo navrhovanej
občianskej vybavenosti, ktorá bude vhodne dopĺňať už jestvujúcu občiansku vybavenosť
v danej lokalite. Starostlivosť o zeleň bude realizovaná zo strany žiadateľa.
Spoločnosť zároveň popísala funkčné využitie novovzniknutého areálu a priložila Situačný
nákres funkčného využitia (Príloha č.2).
- Podľa Znaleckých posudkov č. 47/2018, 50/2018 a č. 73/2018 bola hodnota zamieňaných
pozemkov určená nasledovne:
1/ Zámena pozemkov:
MESTO PIEŠŤANY

Parc.č. 10133/1 .............. 8 099,84 EUR
Parc.č. 10124/9............... 66 001,04 EUR
Parc.č. 10127/3............... 15 503,60 EUR
Parc.č. 10123/9............... 30 500,96 EUR
Spolu:
120 105,44 EUR
Podľa Znaleckého posudku č. 73/2018 bola hodnota zamieňaných pozemkov
určená nasledovne:
TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o.
Parc.č. 10122/2 ............. 2 278,08 EUR
Parc.č. 10124/8...............117 827,36 EUR
Spolu:
120 105,44 EUR
2/ Odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany:
Podľa ZP č. 47/2018 a č. 50/2017 bola hodnota pozemkov určená nasledovne:
Parc.č. 10124/10................. 20 755,84 EUR
Parc.č. 10123/10................ 88 149,04 EUR
Parc.č. 10120/6 .................. 25 375,28 EUR
Spolu:
134 280,16 EUR
Jednotková hodnota pozemkov bola znaleckými posudkami určená sumou 63,28 EUR/m2.
------------------------------- Výška kúpnych cien pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany v zmysle Metodiky o určovaní
cien pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany je nasledovná:
Zámena pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany:
Parc.č. 10133/1 .............. 9 704,96 EUR
Parc.č. 10124/9............... 79 080,26 EUR
Parc.č. 10127/3............... 18 575,90 EUR
Parc.č. 10123/9............... 36 545,24 EUR
Spolu:
143 906,36 EUR
Cena za m2 pozemkov je 75,82 EUR/m2.
Na výpočet pozemkov spoločnosti TAX –AUDIT Slovensko spol. s r.o., ktoré spoločnosť
zamieňa sa Metodika použiť nedá, nakoľko táto sa používa len na výpočet pozemkov vo
vlastníctve Mesta Piešťany.
Celkový rozdiel medzi hodnotami pozemkov Mesta Piešťany (143 906,36 EUR)
a spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko spol. s r.o. (120 105,44 EUR) pri zámene je
23 800,92 EUR v prospech Mesta Piešťany.
Prevod vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany:
Parc.č. 10124/10.................15 543,92 EUR
Parc.č. 10123/10................ 66 014,27 EUR
Parc.č. 10120/6 ..................19 003,39 EUR

Spolu:

100 561,58 EUR

Vzhľadom k tomu, že hodnota pozemkov požadovaných k odpredaju vypočítaná podľa
Metodiky je nižšia ako hodnota vypočítaná podľa Znaleckých posudkov č. 47/2018 a č.
50/2018, s poukazom na zákon č. 358/2015 Z.z. zákona o štátnej pomoci musí byť použitá
hodnota pozemkov podľa znaleckých pozemkov, nakoľko predaj pozemku za nižšiu cenu ako
je v znaleckom posudku by bolo považované za nepriamu pomoc podľa zákona o štátnej
pomoci.
Záverom upozorňujeme, že na parc.č.10122/2, ktorá je navrhovaná k zámene, sa nachádza
v súčasnosti podľa LV č. 12711 stavba súp.č. 4504, ktorá však bude v súvislosti
s plánovaným zámerom výstavby v tejto lokalite žiadateľom na vlastné náklady odstránená.
O tejto skutočnosti zaslal žiadateľ mailom dňa 4.7.2018 vyhlásenie o odstránení stavby na
vlastné náklady.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
1. Zámena pozemkov
 parcely vo vlastníctve spol. TAX AUDIT Slovensko, spol. s r.o., po odčlenení GP č.
21/2018 označené ako parc. č. 10122/2 vo výmere 36 m2, parc.č. 10124/8 vo výmere
1862 m2 – spolu vo výmere 1898 m2
za
 parcely vo vlastníctve Mesta Piešťany po odčlenení GP č. 21/2018 označené ako parc.č.
10133/1 vo výmere 128 m2, parc.č. 10124/9 vo výmere 1043 m2, parc.č. 10127/3 vo
výmere 245 m2, parc.č. 10123/9 vo výmere 482 m2 – spolu vo výmere 1898 m2
Navrhovaná zámena je požadovaná z dôvodu vybudovania cyklotrasy, ktorej trasa bude
viesť popri výhľadovej komunikácii funkčnej triedy B3 – MZ, prepájajúcej Bratislavskú cestu
(sídlisko A.Trajan) s lokalitou Floreát (s vyústením na parkovisku pri zimnom štadióne).
Zámer vytvorenia novej komunikácie i cyklotrasy vychádza zo spracovaného Generelu
dopravy mesta Piešťany a je v súlade s Územným plánom mesta Piešťany, preto je
požadovaná zámena predmetných parciel v celkovej výmere 1898 m2 opodstatnená a vhodná.
Upozorňujeme, že ku dnešnému dňu je podľa aktuálneho listu vlastníctva č. 12711 ako
vlastník parcely č. 10122/2 a stavby súp.č. 4504, nachádzajúcej sa na tejto parcele
a situovanej v trase budúceho cyklochodníka, stále vedená iná fyzická osoba. Požadovaná
zámena preto môže byť uskutočnená až po nadobudnutí parcely č. 10122/2 a objektu súp.č.
4504 do vlastníctva spoločnosti TAX AUDIT Slovensko, pričom upozorňujeme, že realizácia
chodníka bude možná až po odstránení stavby súp.č. 4504 (na základe právoplatného
rozhodnutia stavebného úradu).
Na základe uvedených skutočností s navrhovanou zámenou vyššie uvedených parciel
súhlasíme s podmienkou majetkovoprávneho doriešenia parcely č. 10122/2.
(Pre informáciu uvádzame koeficienty pre parcely, ktoré sú predmetom zámeny, podľa
spracovanej Metodiky...
 parcely č. 10133/1, 10124/9, 10123/9, 10127/3:
Kritérium 1. – atraktivita III. – koeficient k13 = 2,0
Kritérium 2. – intenzita využitia – koeficient k23= 1,5
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k32 = 0,8
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory – koeficient k42 = 0,9

Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3 )
2. Odkúpenie pozemkov
 parcely vo vlastníctve Mesta Piešťany po odčlenení GP č. 21/2018 označené ako parc.č.
10124/10 vo výmere 328 m2, parc.č. 10123/10 vo výmere 1393 m2, parc.č. 10120/6 vo
výmere 401 m2 – spolu vo výmere 2122 m2
Odkúpenie predmetných pozemkov je požadované v súvislosti so zámerom výstavby
areálu nákupnej galérie; v zmysle žiadosti by tieto parcely mali byť využité pre dotvorenie
areálu plochami zelene, ktorá bude areál čiastočne izolovať od cesty I/61. Všetky predmetné
parcely sú podľa Územného plánu mesta Piešťany súčasťou územia, funkčne určeného ako
plochy občianskej vybavenosti.
So zreteľom na parametre jednotlivých pozemkov konštatujeme, že z hľadiska budúceho
využitia nie je samostatne využiteľným pozemok parc.č. 10124/10; v prípade pozemkov
parc.č. 10123/10 a parc.č. 10120/6 je výrazným determinantom ich budúceho využitia ako
samostatných pozemkov riešenie napojenia na komunikačnú sieť. Vzhľadom na navrhované
pripojenie novej komunikácie, prepájajúcej Bratislavskú cestu (sídlisko A.Trajan) s lokalitou
Floreát, nie je z dopravného hľadiska predpoklad vytvorenia ďalšieho vjazdu z tejto novej
komunikácie z križovatkového priestoru ani vytvorenia a povolenia ďalšieho vjazdu, resp.
výjazdu z priľahlej Bratislavskej ulice, ktorá je cestou I. triedy. Parcely č. 10123/10
a 10120/6 ostanú prístupné iba z plochy navrhovanej nákupnej galérie s parkoviskom
s prístupom cez vjazd z novej komunikácie, t.j. cez parcely vo vlastníctve spoločnosti TAX
AUDIT Slovensko s.r.o. a prístup na ne by bolo potrebné riešiť formou zriadenia vecného
bremena.
S prihliadnutím na uvedené skutočnosti požadovaný odpredaj parciel č. 10124/10,
10123/10 a 10120/6 odporúčame.
Kritérium 1. – atraktivita III. – koeficient k13 = 2,0
Kritérium 2. – intenzita využitia – koeficient k23= 1,5
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k33 = 0,5
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory – koeficient k42 = 0,9
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Ku dnešnému dňu voči spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, s.r.o. neevidujeme žiadne
nedoplatky
Vyjadrenie oddelenia IT a majetku mesta:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k zámene pozemkov C KN č.
10133/1, 10124/9, 10127/3, 10123/9 patriace Mestu Piešťany a parcelou C KN 10124/8
patriacou firme TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o.. Avšak parcela C KN 10122/2 pred
zámenou musí byť vysporiadaná t.j. vo vlastníctve firmy TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o..
Taktiež nemáme námietky ani voči predaju parciel C KN 10124/10, 10123/10 a 10120/6.
Účtovné hodnoty pozemkov Mesta Piešťany:
10133/1 – 3 999,06 EUR (128 m2)
10124/9 – 27 697,00 EUR (1043 m2)

10127/3 – 6 506,01 EUR (245 m2)
10123/9 – 12 799,57 EUR (482 m2)
10124/10 – 8710,08 (328 m2)
10123/10 – 36 991,30 EUR (1393 m2)
10120/6 – 1064,86 EUR (401 m2)

