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Dátum konania : 5.3.2019

Prítomní: Ing. Zuzana Svrčeková MBA, Ing. Mgr. Michal Bezák, Ing. Lucia Duračková, JUDr.
Adriana Ručkayová, Ing. Patrik Petráš, Ing. Jozef Selecký, Mgr. Ing. Rastislav Keller, JUDr.Andrej
Kolárik
Ospravedlnený/ná: Dott. Andrej Klapica
Hostia: Ing. Marián Mikolášik
Program:
1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2018
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na
verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii počas
volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019
4. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany
a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Palárikova, Piešťany
5. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Ing. Daliborom Líškom
a Ing. Zuzanou Líškovou, lokalita Ul. pplk. V.Ábela, Piešťany
6. Prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 148 613.- € na financovanie investícií schválených
v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2019
7. Záver
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvorila podpredsedníčka komisie Ing. Zuzana Svrčeková MBA a privítala
prítomných členov komisie.
Bod rôzne : Členovia komisie sa jednomyseľne uzniesli na navrhnutom programe.
Členovia komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

16/2019

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní
2.

„Správu o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2018“

MsR
MsZ

- berie na vedomie
17/2019

3.

Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta MsZ
na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku
2019
- schváliť
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4.

Dátum konania : 5.3.2019

Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami MsZ
Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, Západoslovenskou distribučnou,
a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako oprávnenou z vecného
bremena, s tým, že platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena bude TRIM Invest
a.s.,IČO: 36 350 338, Dolný Šianec 1, Trenčín, predmetom zmluvy ktorej je zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena ako
vlastníka zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, ako
parcely registra „C“
- parc.č. 5187 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 6688 m 2 , diel 1
- parc.č. 6014/1 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 2438 m2 , diel 3
- parc.č. 5233/1 zast.plochy a nádvoria v celkovej výmere 6718 m 2 , diel 4
- parc.č. 6013 zast.plochy a nádvoria v celkovej výmere 1133 m 2 , diel 6 - parc.č.
6015/8 ostat. plocha vo výmere 31 m2 , diel 8 a nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 10931
parcela registra „E“
- parc.č. 2-552/2 v celkovej výmere 2202 m2 , diel 12 v rozsahu Geometrického plánu č.
366/2018 zo dňa 15.11.2018, úradne overeného dňa 18.12.2018 strpieť zriadenie a
uloženie elektroenergetickej stavby – podzemné káblové VN (22 kV) vedenie a
podzemné káblové NN (1kV) vedenie vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich
prevádzku, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elekroenergetických zariadení, ich
odstránenie, a v celom rozsahu zaťažených nehnuteľností právo vstupu, prechodu a
prejazdu peši a motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností spojených s
vyššie uvedenou činnosťou oprávnenej z vecného bremena, ako vecné bremeno in
personam, na dobu neurčitú
a) odplatne, za jednorazovú odplatu 10.- EUR/m2 rozsahu vecného bremena
vyznačeného v Geom. pláne č. 366/2018
- schváliť

19/2019

5.

Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a MsZ
Ing. Daliborom Líškom a Ing. Zuzanou Líškovou, obaja bytom Košecká 6831/2,
Piešťany, ako nájomcami, predmetom ktorej bude nájom časti z pozemku parcely
registra „C“ parc.č. 2910/1 v celkovej výmere 2601 m2 , zapísanej vo vlastníctve Mesta
Piešťany, podľa LV č. 5700, kat. územie Piešťany a to časť vo výmere 157 m2
vyznačenej v prílohe, ako nedeliteľnej časti nájomnej zmluvy, s dobou nájmu na dobu
určitú do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným
stavebným úradom, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k pozemkom
parc.č. 2914/2, 2919/6, 2919/5, 2919/4, 2920/2, 2920/3, 2940/4 vo vlastníctve
žiadateľov, za nájomné vo výške 1.- EUR, so záväzkom žiadateľov previesť
vybudovanú komunikáciu na predmete nájmu po nadobudnutí právoplatnosti
príslušného kolaudačného rozhodnutia za kúpnu cenu 1,- EUR do vlastníctva Mesta
Piešťany, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. v
znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1
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písm.c) – nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku za
účelom výstavby prístupovej cesty k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
- schváliť s pripomienkami poslancov
- zadefinovať pri tvorbe zmluvy do textu právny záväzok odpredaja predmetnej
prístupovej cesty po nadobudnutí právoplatnosti príslušného kolaudačného rozhodnutia
- vymedziť časový rozsah termínu odovzdania príslušnej prístupovej cesty.
20/2019

6.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Prijatie úveru na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte Mesta
Piešťany na rok 2019 s plávajúcou úrokovou sadzbou od banky ktorá predložila víťaznú
ponuku
- neschváliť
hlasovanie : 3 za, 2 proti , 3 sa zdržal
B/ Prijatie úveru na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte Mesta
Piešťany na rok 2019 s pevnou úrokovou sadzbou od banky ktorá predložila víťaznú
ponuku
- neschváliť
hlasovanie : 2 za, 1 proti , 5 sa zdržal

V Piešťanoch dňa: 6.3.2019

Zapísala: Zuzana Tomešková
Rozdeľovník:
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia
Schválil:

Ing. Zuzana Svrčeková MBA
podpredsedníčka komisie
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