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Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/Návrh na prevod vlastníctva pozemkov parc.č. 5829/2 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 378 m2 a parc.č. 7934/12 ostatné plochy vo
výmere 42 m2 , parcely registra „C“ kat. územie Piešťany zapísaných
v LV č. 11145 ako vlastníctvo Ing. Vladimíra Sýkoru, Komenského
1311/49, Banská Bystrica do vlastníctva Mesta Piešťany, za kúpnu cenu
................ EUR
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany má zámer realizovať v meste Piešťany výstavbu objektu, obsahom ktorého
bude vybudovanie nového plaveckého areálu. Tento areál má byť realizovaný v lokalite
mestského parku v Piešťanoch pri futbalovom štadióne.
Výstavba nového objektu má v pláne zahŕňať aj rekonštrukciu a kapacitné zvyšovanie
parkoviska pre osobné autá s príslušnými sadovými úpravami.
Časť parkoviska zasahuje aj na pozemky evidované v katastri nehnuteľností ako parcely
zapísané v LV č. 11145 ako vlastníctvo Ing. Vladimíra Sýkoru, bytom Komenského 1311/49,
1532/32, Banská Bystrica. Z toho dôvodu vznikla potreba získať tieto pozemky do vlastníctva
Mesta Piešťany.
Mestský úrad Piešťany v roku 2011 zadal vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie
všeobecnej hodnoty predmetných pozemkov. Podľa Znaleckého posudku č. 074/2011 a jeho
Doplnenia je všeobecná hodnota uvedených pozemkov stanovená sumou spolu 34 780,00
EUR.
Kúpna cena za m2 predstavuje 82,80 EUR/m2.
Predmetné znalecké posudky boli zaslané JUDr. Ivanovi Sýkorovi, právnemu predchodcovi
terajšieho vlastníka, s výzvou, aby oznámil Mestu Piešťany či uvedená kúpna cena stanovená
znaleckým posudkom je pre neho akceptovateľná za podmienky schválenia prevodu
vlastníctva s takýmto návrhom kúpnej ceny Mestským zastupiteľstvom Mesta Piešťany.
Písomnou odpoveďou zo dňa 20.9.2011 JUDr. Sýkora oznámil, že uvedená kúpna cena je
z jeho strany akceptovateľná.
Návrh na odkúpenie bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
dňa 20.10.2011, ktoré Uznesením č.151/2011 neschválilo uvedený návrh. Uvedené uznesenie
vyplynulo z rozpravy poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, zaoberať sa
predmetným prevodom vlastníctva až pri realizácii výstavby plavárne.
Dňa 9.2.2018 Mesto Piešťany obdržalo od právneho zástupcu terajšieho vlastníka
predmetných pozemkov, syna JUDr. Sýkoru, Ing. Vladimíra Sýkoru, list, v ktorom vyzval
Mesto Piešťany o oznámenie stanoviska k riešeniu bezodplatného užívania týchto pozemkov.
Zo strany Mesta Piešťany, vychádzajúc z vyjadrenia stavebných služieb a rozvoja mesta
Piešťany, bolo písomne právnemu zástupcovi oznámené, že na zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 27.9.2018 bude predložený opätovne návrh na odkúpenie
predmetných pozemkov do vlastníctva Mesta Piešťany.
Na základe výzvy odd. právnych a klientskych služieb ohľadom výšky kúpnej ceny podľa
znaleckých posudkov z roku 2011 bolo právnym zástupcom oznámené, že táto je zo strany
vlastníka pozemkov akceptovateľná.
Dňa 28.8.2018 Mestský úrad Piešťany zaregistroval od Ing. Vladimíra Sýkoru cestou svojho
právneho zástupcu výzvu, aby Mesto Piešťany z titulu bezdôvodného obohatenia uhradilo
Ing. Vladimírovi Sýkorovi sumu 4 580,- EUR čo predstavuje výšku nájmu za predmetné
nehnuteľnosti za obdobie dvoch rokov užívania v zmysle znaleckého odhadu v súlade
s Vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z.z.. Tento nárok je uplatňovaný ako samostatný nárok
vlastníka predmetných pozemkov nezávisle od majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
odkúpením do vlastníctva Mesta Piešťany.

Odd. právnych a klientskych služieb si vyžiadalo od právneho zástupcu doručenie znaleckého
odhadu, ktorým bola stanovená výška ročného nájmu za užívanie pozemkov. Ku dňu
spracovania materiálu spracovateľ znaleckým odhadom nedisponuje.
Zároveň právny zástupca navrhol riešenie mimosporovým spôsobom a to navýšením výšky
kúpnej ceny 34 780,00 eur o sumu 4 580,- EUR.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Na základe Vášho interného listu zo dňa 28.2.2018 uvádza Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta ku žiadosti Advokátskej kancelárie Peter Fischer, zastupujúcej Ing.
Vladimíra Sýkoru – vlastníka pozemkov reg. „C“ parc.č. 5829/2 o výmere 378 m2 a
parc.č. 7934/12 o výmere 42 m2 (lokalita Kuzmányho ulice – parkovisko pred areálom
futbalového štadióna) v súvislosti so zámerom realizácie plavárne v predmetnom areáli
nasledovné požadované informácie:



pre zámer realizácie plavárne je ku dnešnému
dňu spracovaná projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie; v súčasnosti sa pripravuje spracovanie
realizačného projektu predmetnej stavby;
rozšírenie jestvujúceho parkoviska v predpolí areálu futbalového štadióna (jeho
rekonštrukcia a navýšenie kapacity parkovacích stojísk) je samostatnou stavbou, ktorá
musí byť riešená nielen vo väzbe na zámer výstavby plavárne, ale komplexne pre celý
priľahlý športový areál – pre všetky športové zariadenia, ktoré sa nachádzajú alebo
majú byť situované v areáli futbalového štadióna. Na parcely č. 5829/2 a 7934/12 (vo
vlastníctve Ing. V.Sýkoru), využívané ku dnešnému dňu sčasti ako plochy verejnej
zelene a sčasti ako komunikačné plochy, zasahuje príjazd i výjazd z parkovacích
plôch, využívaných návštevníkmi športového areálu i bytových a rodinných domov na
Stromovej ulici. S prihliadnutím na túto skutočnosť považujeme majetkovoprávne
vysporiadanie parciel č. 5829/2 a 7934/12 za potrebné a nevyhnutné z hľadiska
zabezpečenia optimálnych prevádzkových a dopravných vzťahov v danej lokalite.
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