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Geom. plán č. 40-66/2018
Mapa širších vzťahov
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom
Piešťany ako prenajímateľom a spoločnosťou Z-group a.s.,
IČO: 36 252 476, so sídlom Kmeťova 1288/18, Nové Mesto
nad Váhom, predmetom ktorej budú parcely registra „C“
odčlenené z parciel zapísaných v LV č. 5700 ako parcely
registra „C“ parc.č. 10237, 10236/2, 10236/1 a parciel
zapísaných v LV č. 10931 ako parcely registra „E“ ako parc.č.
2-5893/3, 5893/1, 2-5883/101 a označené Geometrickým
plánom na oddelenie pozemkov pre nájom č. 40-66/2018 ako
novovytvorené parcely
- Parc.č. 10237/9 zast. pl.a nádvoria vo výmere 133 m2
- Parc.č. 10237/8 zast.pl. a nádvoria vo výmere 10 m2
- Parc.č. 10237/7 zast.pl. a nádvoria vo výmere 18 m2
- Parc.č. 10237/6 zast.pl. a nádvoria vo výmere 72 m2
- Parc.č. 10237/5 zast.pl. a nádvoria vo výmere 40 m2
- Parc.č. 10237/4 zast. pl. a nádvoria vo výmere 2103 m2
- Parc.č. 10237/3 zast.pl. a nádvoria vo výmere 6 m2
- Parc.č. 10237/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 23 m2
- Parc.č. 10237/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 5045 m2
- Parc.č. 10236/5 zast.pl. a nádvoria vo výmere 548 m2
- Parc.č. 10159/17 zast.pl. a nádvoria vo výmere 211 m2
- Parc.č. 10159/13 zast.pl. a nádvoria vo výmere 126 m2
- Parc.č. 10158/5 zast.pl. a nádvoria vo výmere 76 m2
- Parc.č. 10158/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere 445 m2
ako nájom uzavretý na dobu určitú, do doby nadobudnutia
právoplatnosti príslušného kolaudačného rozhodnutia na
stavbu postavenú na predmete nájmu, za nájomné vo výške
................. EUR, s tým, že vybudovanú investíciu na predmete
nájmu odovzdá nájomca Mestu Piešťany ..........., pričom
nájom je predkladaný ako
nájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad

hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm.
c) – nájom pozemku za účelom stavebných úprav jestvujúcich
komunikácií Rekreačná, Hlboká, v súvislosti s dopravným
riešením stavby termálneho aquaparku („Novostavba
termálneho bazéna a hotela THERME PARK Piešťany“).
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

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

Dátum vyhotovenia: 10.9.2018

Dôvodová správa
Mestský úrad Piešťany prijal dňa 27.8.2018 žiadosť od spoločnosti Z-GROUP a.s., IČO:
36252476, so sídlom Kmeťova 1288/18, Nové Mesto nad Váhom o prenájom pozemkov vo
vlastníctve Mesta Piešťany, na ktorých je podľa požiadavky mesta k projektu „Novostavba
termálneho bazéna a hotela THERME PARK Piešťany“ nutné vykonať stavebné úpravy
podľa dokumentácie dopravného riešenia. Investorom tejto stavby je žiadateľ.
Prenájom pozemkov je navrhovaný žiadateľom na dobu určitú do doby realizácie stavebných
úprav na prenajatých pozemkoch, ktoré budú následne prevedené na Mesto Piešťany.
Majetkovoprávne usporiadanie formou prenájmu požaduje žiadateľ pre účely doloženia
k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
Predmet nájmu je vyznačený v priloženom geometrickom pláne farebne.
Materiál je predkladaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom pozemku za účelom stavebných úprav
jestvujúcich komunikácií Rekreačná, Hlboká, v súvislosti s dopravným riešením stavby
termálneho aquaparku („Novostavba termálneho bazéna a hotela THERME PARK
Piešťany“). Požadovaný prenájom vyplýva z projektu dopravného riešenia stavby aquaparku,
projekt ktorý rieši úpravu komunikácií Rekreačná, Hlboká, úpravu vjazdov a výjazdov
z jestvujúcich parkovacích plôch pri poliklinike, okružnú križovatku Hlboká-Rekreačná,
chodníky pre peších a cyklistov v dotyku s areálom aquaparku v súvislosti s predpokladaným
nárastov dopravy v tejto lokalite.
K prevodu stavebných prác na predmete nájmu navrhol zástupca investora variantu, podľa
ktorej na základe výslednej ceny výberového konania na stavebné práce súvisiace
s dopravným riešením THERMA PARKU, bude Mesto Piešťany požiadané o finančný
príspevok k rekonštrukcii ul. Rekreačná s vybudovaním nového kruhového objazdu s ul.
Hlboká a s autobusovými zastávkami mestskej hromadnej dopravy. V prípade neposkytnutia
žiadneho finančného príspevku mesta, bude prevod realizovaný kúpnou zmluvou určenou
Mestom Piešťany.
V minulosti boli prevody vyvolaných investícií zo strany investorov riešení buď darovacou
zmluvou alebo kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 1,00 EURO.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Prenájom predmetných parciel (v zmysle priloženého geometrického plánu zo dňa
14.8.2018)
je požadovaný v súvislosti so zámerom výstavby termálneho aquaparku
v lokalite Rekreačná ulica („Novostavba termálneho bazéna a hotela THERME PARK
Piešťany“). Požadovaný
prenájom vychádza z projektu dopravného riešenia stavby
aquaparku, ktorá si vyžaduje stavebné úpravy jestvujúcich priľahlých komunikácií (MK
Rekreačná, MK Hlboká), stavebnú úpravu pripojenia MK Rekreačná na cestu I/61, stavebnú
úpravu križovatky Hlboká – Rekreačná ulica, ktorá je navrhovaná ako okružná križovatka;
projekt zároveň rieši stavebné úpravy vjazdov a výjazdov z jestvujúcich parkovacích plôch pri
poliklinike.
Realizácia stavebných úprav mestských komunikácií v dotyku s areálom budúceho
auparku bola požadovaná Mestom Piešťany a vyplynula z posúdenia predmetného
investičného zámeru s prihliadnutím na súčasné dopravné kapacity týchto komunikácií.

Prenájom daných pozemkov, resp. ich častí (v zmysle geometrického plánu) je
požadovaný na dobu realizácie vyššie uvedených stavebných úprav komunikácií; po ich
zrealizovaní budú zrekonštruované komunikácie vrátane okružnej križovatky a peších
a cyklistických chodníkov prevedené na Mesto Piešťany.
Vo väzbe na zámer realizácie stavby aquaparku s hotelom, ktorý je v súlade s Územným
plánom mesta Piešťany, nemáme voči požadovanému prenájmu za účelom stavebných úprav
priľahlých komunikácií v zmysle spracovaného projektu dopravného riešenia predmetnej
stavby námietky – dopravné riešenie vychádza z predpokladaného nárastu dopravných kapacít
jednotlivých jestvujúcich komunikácií a križovatiek v dotyku s areálom aquaparku po jeho
sprevádzkovaní.
V súvislosti s dopravným riešením upozorňujeme z hľadiska ochrany životného prostredia
na nasledovné:
Navrhované dopravné riešenie, spočívajúce z rozšírenia komunikácií, vytvorenia okružnej
križovatky a nových peších a cyklistických napojení na pešiu a cyklistickú trasu, zrealizovanú
v rámci revitalizácie vodného toku Dubová, zasahuje čiastočne aj na plochy zelene, vyžiada si
aj výrub drevín a krovinatých porastov v dotknutom území. Táto problematika bude z pozície
MsÚ Piešťany riešená a dosledovaná v rámci povoľovacích konaní staveného úradu (formou
stanovenia náhradnej výsadby za prípadný výrub drevín; v prípade mladých drevín – ak to ich
stav umožní, bude požadované ich presadenie).
Vyjadrenie oddelenia IT a majetkových služieb:
Odd. IT a majetkových služieb nemá námietky voči nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta
Piešťany C KN parc.č. 10237, 10236/1, 10236/2 a E KN č. 5893/1, 2-5883/101, 2-5893/3
v k.ú. Piešťany k uskutočneniu spomínanej stavby.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Spoločnosť Z-group a.s. nemá ku dňu spracovania materiálu uhradenú daň z nehnuteľnosti za
roky 2013 v sume 285,71 EUR a za rok 2014 v sume 285,71 EUR. Žiadateľ bol na nedoplatok
spracovateľom upozornený. Žiadateľ následne oznámil, že tento nedoplatok bude z jeho
strany ihneď uhradený.
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