Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.9.2018
Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKYCH PODIELOV
NA POZEMKU, LOKALITA POD PÁROVCAMI, PIEŠŤANY
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 30.8.2017
Geometrický plán č. 185/2017
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na prevod vlastníctva spoluvlastníckych podielov na
novovytvorených priľahlých pozemkoch k byt. domu súp.č.
1336 a označených ako parc.č. 5726/2 zast. plochy a nádvoria
vo výmere 6 m2, parc.č. 5726/3 zast. plochy a nádvoria vo
výmere 6 m2, parc.č. 5726/4 zast. plochy a nádvoria vo výmere
6 m2, parc.č. 5726/5 zast. plochy a nádvoria vo výmere 6 m2
odčlenených Geometrickým plánom č. 185/2017 z pozemku
parcely registra „C“ parc.č. 5726 zast. plochy vo výmere 989
m2 zapísaného v LV č.4 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, za
kúpnu cenu ...... EUR/m2, do podielového spoluvlastníctva
vlastníkov bytov, zapísaných v LV č. 7754 kat. územie
Piešťany podľa podielu priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu nasledovne:
1. Latura Jozef, Pod Párovcami 1336/14, Piešťany a Ing.
Laturová Silvia, Pod Párovcami 1336/14 Piešťany vlastníci
bytu č.1, spoluvlastnícky podiel 70/896, do podielového
spoluvlastníctva každý v podiele ½-ica
2. Ing. Dobrota Peter a manž. Dobrotová Anna, obaja bytom
Pod Párovcami 1336/14, Piešťany, vlastníci bytu č. 2,
spoluvlastnícky
podiel
81/896,
do
bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 – ina
3. MVDr. Eduard Malík, Kamenná 25, Radošina, vlastník bytu
č. 3, spoluvlastnícky podiel 70/896, do vlastníctva v podiele
1/1-ina
4. Repík Miroslav a manž. Anna Repíková, obaja bytom Pod
Párovcami 1336/14, Piešťany, vlastníci bytu č. 4,
spoluvlastnícky
podiel
81/896,
do
bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 – ina
5. MUDr. Halásová Marta, bytom Štiavnická 4, Ružomberok
a Vozárová Márie, bytom Ľ. Zubku 1181/10, Malacky,
vlastníčky bytu č. 5, spoluvlastnícky podiel 68/896, do
podielového spoluvlastníctva podiel 2/3 –iny MUDr. Halásová
Marta a podiel 1/3 – ina Vozárová Márie

6. Steineckerová Tatjana, bytom Pod Párovcami 1336,
Piešťany, vlastníčka bytu č. 6, spoluvlastnícky podiel 80/896,
do vlastníctva v podiele 1/3-ina
7. Ondrišák Rastislav a manž. Ondrišáková Alexandra, Dolná
Súča č. 239, vlastníci bytu č. 7, spoluvlastnícky podiel 80/896,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1
8.Labacher Peter, bytom Prašník č. 42, Zemaníková Miriam,
bytom Pod Párovcami 1336/16, Tauferová Júlia, bytom
Šintava 601, spoluvlastníci bytu č. 8, spoluvlastnícky podiel
68/896, do podielového spoluvlastníctva každý podiel 1/3-ina
9. Bušová Božena, bytom Pod Párovcami 1336/16, Piešťany
a Lysý Peter, bytom veľké Orvište č.47, vlastníci bytu č. 9,
spoluvlastnícky
podiel
80/896,
do
podielového
spoluvlastníctva Bušová Božena podiel 2/3 – iny a Lysý Peter
podiel 1/3-ina
10. Nedorostová Monika, bytom Mateja Bela 4752/46,
Piešťany, vlastníčka bytu č. 10, spoluvlastnícky podiel 69/896,
do vlastníctva v podiele 1/1 – ina
11.Misencik Marcel a manž. Misencikova Eva, obaja bytom
Pod Párovcami 1336/16, Piešťany, vlastníci bytu č. 11,
spoluvlastnícky
podiel
81/896,
do
bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1
12. Mileusnič Michael, bytom A. Hlinku 39/23, Piešťany,
vlastník bytu č.12, spoluvlastnícky podiel 68/896, do
vlastníctva v podiele 1/1 – ina
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991
Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. ) a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. VI ods. 9 písm. písm. e) predaj
pozemku do výmery 50 m2 funkčne prislúchajúcemu
k pozemku vo vlastníctve žiadateľa
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, odd. právnych a klientskych služieb MsÚ Piešťany
Predkladá: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany

Dátum vyhotovenia: 23.8.2018

Dôvodová správa

Mesto Piešťany je v vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parc.č. 2726/1 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 989 m2. Uvedená parcela sa nachádza za bytovým domom s.č.
1336/14,16 na Ul. Pod Párovcami.
Dňa 30.8.2017 prijal Mestský úrad Piešťany žiadosť vlastníkov bytov v tomto dome
o odpredaj častí vyššie uvedeného pozemku odčlenených Geometrickým plánom č. 185/2017
a označených ako parc.č. 5726/2, parc.č. 5726/3, parc.č. 5726/4, parc.č. 5726/5 každý vo
výmere 6 m2 za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod novovybudovanými
balkónmi. Na odčlenených pozemkoch sa nachádzajú konštrukcie balkónov.
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod balkónmi je podmienkou pre vydanie
príslušných povolení tunajšieho stavebného úradu.
Majetkovoprávne usporiadanie je riešené s odstupom času z dôvodu, že vlastnícke práva
k bytom v niektorých prípadoch neboli usporiadané ( prebiehajúci súd, dočasný vlastník).
Byty nachádzajúce boli pôvodne vo vlastníctve Mesta Piešťany a tieto boli odpredané
nájomcom bytov. Keďže VZN Mesta Piešťany č. 15/2002 o prevode vlastníctva bytov
a nebytových priestorov v bytových domoch Mesta Piešťany rieši prevod vlastníctva
k pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku len vo vzťahu k nájomcovi bytu, nie je
možné toto VZN pre výpočet ceny použiť.
Kúpna cena podľa Metodiky za m2 je v sume 108,- EUR/m2.
Vzhľadom k tomu, že v minulosti bol prevod vlastníctva priľahlého pozemku riešený za
kúpnu cenu 13,278 EUR/m2 (Uzn. č. 156/2014) z dôvodu zjednotenia výšky kúpnej ceny pri
odpredaji priľahlých pozemkov navrhujeme prevod vlastníctva v návrhu na uznesenie za
kúpnu cenu 13,278 EUR/m2 vo výške podľa výšky podielov na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu.
Materiál je predkladaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa predaj pozemku do výmery 50
m2 funkčne prislúchajúcemu k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, v súvislosti
s výstavbou realizovanou žiadateľom (realizácia balkónov).
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Odpredaj parciel č. 5726/2, 5726/3, 5726/4 a 5726/5 (každá o výmere 6 m2) je požadovaný
v súvislosti so zrealizovanou stavbou nosných balkónových konštrukcií, pevne spojených so
zemou základovými betónovými pätkami, slúžiacich pre ukotvenie balkónov z bytových
jednotiek v bytovom dome na ul. Pod Párovcami 14,16. Balkóny sú orientované na východnú
stranu (nie do ulice) a zrealizované nosné konštrukcie zasahujú do dvorného priestoru
bytového domu. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod základovými pätkami, resp.
konštrukciami je podmienkou pre vydanie dodatočného stavebného povolenia tunajším
stavebným úradom na zmenu stavby bytového domu pred dokončením – z dôvodu zmeny
konštrukčného riešenia nových balkónov. Požadovaný odpredaj neobmedzí využitie dvorného
priestoru na pôvodný účel.

Na základe uvedeného nemáme z územnoplánovacieho hľadiska voči požadovanej
žiadosti o prevod vlastníctva pozemkov parc.č. 5726/2, 5726/3, 5726/4 a 5726/5 (v zmysle
predloženého geometrického plánu) pozemku námietky a s odpredajom parcely s ú h l a s í m e.
Kritérium 1. – atraktivita II. – koeficient k12 = 2,5
Kritérium 2. – intenzita využitia – koeficient k25= 2,0
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k32 = 0,8
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory – koeficient k41 = 1,0
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k51 = 1,0

Vyjadrenie oddelenia IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k odkúpeniu častí pozemkov parc.č.
5726/2,/3,/4,/5 vo výmerách 6 m2.
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