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Situácia
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.
215005 v znení jej Dodatkov č. 1 a č. 2, uzavretej medzi
Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Regionálnym centrom
SLOBODA ZVIERAT Piešťany, IČO 35628685, Piešťany ako
nájomcom, predmetom ktorého je zmena doby nájmu na dobu
do 31.12.2027, 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 vykonávania činností súvisiacej
s karanténnou stanicou pre túlavé a týrané zvieratá
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je v vlastníkom nehnuteľností pozemkov registra „C“ parc.č. 3041/1 zast.
plochy a nádvoria vo výmere 4327 m2 a parc.č. 3041/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere
2349 m2 kat. územie Piešťany. Parcely sa nachádzajú na Priemyselnej ulici medzi areálmi
spoločností TAVOS, a.s. a Empíria Piešťany, s.r.o..
Uvedené parcely sú v nájme občianskeho združenia Regionálneho centra SLOBODA
ZVIERAT Piešťany na základe Nájomnej zmluvy č. 215005 v znení jej Dodatkov č. 1 a č. 2,
uzavretej s Mestom Piešťany ako vlastníkom a zároveň prenajímateľom, dňa 7.9.2000.
Predmetné parcely sú užívané nájomcom za účelom umiestnenia karanténnej stanice pre
túlavé a bezprízorné zvieratá a na účely súvisiace s činnosťou tejto organizácie.
Doba nájmu je uzatvorená na dobu určitú do 1.1.2020. Z dôvodu zabezpečenia pokračovania
existencie tohto zariadenia aj v budúcnosti, požiadala vyššie uvedená organizácia žiadosťou
zo dňa 6.2.2018 o predĺženie doby nájmu na dobu do 31.12.2039.
Žiadosť bola predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 13.12.2018
po názvom „Návrh na uzavretie dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 215005 uzavretej medzi
Mestom Piešťany a Regionálnym centrom SLOBODA ZVIERAT Piešťany, lokalita
Priemyselná ulica, Piešťany“, ktoré po prerokovaní neschválilo uzavretie dodatku Uznesením
č. 194/2018 v nasledovnom znení :
Uznesenie MsZ č. 194/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Schvaľuje
uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 215005 v znení jej Dodatkov č. 1 a č. 2,
uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Regionálnym centrom
SLOBODA ZVIERAT, IČO 35628685, Piešťany ako nájomcom, predmetom ktorého je
zmena doby nájmu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 18 mesiacov 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 vykonávania činností
súvisiacej s karanténnou stanicou pre túlavé a týrané zvieratá.
Počet všetkých zvolených poslancov: 17
Prítomných :
13
Za
:
9
Proti
:
4
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
A/ Schvaľuje
uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 215005 v znení jej Dodatkov č. 1 a č. 2,
uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Regionálnym centrom
SLOBODA ZVIERAT, IČO 35628685, Piešťany ako nájomcom, predmetom ktorého je
zmena doby nájmu do 31.12.2039 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 vykonávania činností súvisiacej s karanténnou stanicou pre túlavé
a týrané zvieratá.
Prítomných :
15
Za
:
9
Proti
:
3
Zdržal sa
:
3
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Dňa 2.1.2019 prijal Mestský ä úrad Piešťany od Regionálneho centra SLOBODA ZVIERAT
Piešťany novú žiadosť o predĺženie doby nájmu na dobu určitú do 31.12.2027. Dôvody pre
ktoré toto občianske združenie požiadalo o predĺženie doby nájmu sú podrobne rozpísané
v žiadosti zo dňa 2.1.2019, ktorá je súčasťou tohto materiálu.
Na základe vyjadrenia oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta uvádzame, že ide
o pozemky, ktorých iné využitie je obmedzené vzhľadom na trasovanie inžinierskych sietí –
hlavné kanalizačné potrubie a elektrické vedenie.
Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 215005 predkladáme ako nájom z
dôvodu hodného osobitného 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 vykonávania činností súvisiacej s karanténnou
stanicou pre túlavé a týrané zvieratá.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Predmetné parcely, ktorých predĺženie nájmu je požadované, sú súčasťou územia, ktoré je
podľa Územného plánu mesta Piešťany určené ako plochy výroby, skladov, stavebníctva
a výrobných služieb. Potenciálne využitie pozemkov, na ktorých je v súčasnosti zriadená
karanténna stanica a útulok pre bezprizorné a týrané zvieratá (parc.č. 3041/2) a prístup
k stanici (parc.č. 3041/1), je determinované tvarom pozemkov a skutočnosťou, že cez ne sú
trasované inžinierske siete (kanalizácia a elektrické vedenie).
Na základe uvedeného konštatujeme, že súčasné využitie pozemkov parc.č. 30411
a 3041/2 pre činnosť RC Sloboda zvierat je v rámci stanovených funkčných regulatívov
pre záujmové územie možné a v prípade, že zo strany vlastníkov susediacich nehnuteľností
neboli zaznamenané negatívne stanoviská k danej prevádzke, je možné zotrvanie útulku pre
zvieratá s karanténnou stanicou v danej lokalite akceptovať ako sprievodnú funkciu
k dominantnému funkčnému využitiu, ktorá svojím rozsahom a prevádzkou nenarúša
dominantnú funkciu v území.
Vyjadrenie oddelenia IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá námietky na predĺženie nájmu parcely C KN
3041/1, ktorá je vedená ako zast. plochy a nádvoria vo výmere 4327 m2 a parc. C KN 3041/2
zast. pl. a nádvoria vo výmere 2349 m2 do 31.12.2039.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Odd. finančných služieb neeviduje voči RC Sloboda zvierat pohľadávku na dani za
komunálny odpad.
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