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Dátum konania : 26.4.2022

Prítomní: Ing. Zuzana Svrčeková MBA, Ing. Mgr. Michal Bezák, JUDr. Adriana Ručkayová,
Mgr.Ing.Rastislav Keller, Ing. Patrik Petráš
Ospravedlnený/ná: Dott. Andrej Klapica , Ing. Jozef Selecký
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi
na Čachtickej ul. v Piešťanoch
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany,Trhový poriadok – Farmárske trhy č. 4/2016
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany - Trhový poriadok – KKC
ARTA Piešťany
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016 a v znení VZN č. 11/2019
6. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zmene spoločného priestoru bývalej práčovne bytového
domu na príslušenstvo bytu č. 1 a zmene veľkosti spoluvlastníckych podielov
prislúchajúcich k jednotlivým priestorom – bytový dom na Pribinovej ul. 1724/2
v Piešťanoch
7. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2021
8. Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Občianske združenie DINO
9. Správu o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2021
10.Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky Podpora zamestnanosti
a podnikania pre subjekt OZ Bazén
11.Návrh na uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č.0280805 uzavretej medzi
mestom Piešťany a nájomcom AUREM s.r.o.
12.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi mestom Piešťany ako požičiavateľom
a Simonou Moravčíkovou
13.Návrh na uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č.2871405 uzatvorenej medzi
mestom Piešťany a nájomcami Jozefom Nedelkom a Jankou Nedelkovou
14.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi mestom Piešťany ako požičiavateľom
a spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s.
15.Návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre spol. NEXA, s.r.o. lokalita
Priemyselná ulica, Piešťany
16.Návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra
Kňazovického s manželkou Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
17.Návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre Štefana Eliasa, lokalita
Priemyselná ulica, Piešťany
18.Rôzne
19.Záver
Popisná časť zápisice:
Členovia
komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
uznesenia:
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prijali nasledovné
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Číslo
20/2022

Bod
prg.
2.

Dátum konania : 26.4.2022

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o nakladaní
s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
- schváliť
21/2022

3.

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,Trhový poriadok –
Farmárske trhy č. 4/2016

MsR
MsZ

- schváliť
22/2022

4.

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany - Trhový poriadok
– KKC ARTA Piešťany

MsR
MsZ

- schváliť
23/2022

5.

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení
VZN č. 5/2016 a v znení VZN č. 11/2019

MsR
MsZ

- schváliť
24/2022

6.

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na uzatvorenie zmluvy o zmene spoločného priestoru bývalej
práčovne bytového domu na príslušenstvo bytu č. 1 a zmene veľkosti
spoluvlastníckych podielov
prislúchajúcich k jednotlivým priestorom –
bytový dom na Pribinovej ul. 1724/2 v Piešťanoch
- schváliť
Hlasovanie : za 4, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1
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25/2022

7.

Dátum konania : 26.4.2022

Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2021
- berie na vedomie
Hlasovanie : za 4, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1
26/2022

8.

Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Občianske
združenie DINO

MsR
MsZ

- schváliť s pripomienkou
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Pripomienka:

27/2022

9.

Komisia navrhuje v zmluve pozmeniť dobu prenájmu na dobu určitú 1 rok
s 3 - mesačnou výpovednou lehotou
Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

Správu o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2021
- berie na vedomie
28/2022

10.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky Podpora
zamestnanosti a podnikania pre subjekt OZ Bazén

MsR
MsZ

- schváliť
29/2022

11.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č.0280805 uzavretej
medzi mestom Piešťany a nájomcom AUREM s.r.o.
odporúča neschváliť
A/ Zámer na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805
uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a AUREUM s.r.o.
ako nájomcom, predmetom ktorého je zmena doby nájmu na dobu 1 rok s 3
mesačnou výpovednou lehotou ako nájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
podľa Čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany - nájom nehnuteľného majetku mesta za účelom pokračovania
prevádzkovania lekárne ako dlhodobého nájomcu do doby realizácie
3

MsR
MsZ
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investičných zámerov mesta
B/ Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805
uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a AUREUM s.r.o.
ako nájomcom, predmetom ktorého je zmena doby nájmu na dobu 1 rok s 3
mesačnou výpovednou lehotou ako nájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
podľa Čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany - nájom nehnuteľného majetku mesta za účelom pokračovania
prevádzkovania lekárne ako dlhodobého nájomcu do doby realizácie
investičných zámerov mesta
- neschváliť
alebo odporúča schváliť
C/ Zámer na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805
uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a AUREUM s.r.o.
ako nájomcom, predmetom ktorého je zmena doby nájmu na dobu neurčitú
s 3 mesačnou výpovednou lehotou ako nájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a podľa Čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany - nájom nehnuteľného majetku mesta za účelom
pokračovania prevádzkovania lekárne ako dlhodobého nájomcu do doby
realizácie investičných zámerov mesta
D/ Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805
uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a AUREUM s.r.o.
ako nájomcom, predmetom ktorého je zmena doby nájmu na dobu neurčitú
s 3 mesačnou výpovednou lehotou ako nájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a podľa Čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany - nájom nehnuteľného majetku mesta za účelom
pokračovania prevádzkovania lekárne ako dlhodobého nájomcu do doby
realizácie investičných zámerov mesta
- schváliť
30/2022

12.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi mestom Piešťany ako
požičiavateľom a Simonou Moravčíkovou
A/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako
požičiavateľom a Simonou Moravčíkovou, splnomocnenou zástupkyňou
vlastníkov bytov bytového domu ul. A. Hlinku 62/111, Piešťany ako
vypožičiavateľom, predmetom ktorej bude vypožičanie časti pozemku
4
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parcely registra „C“ parc. č. 5191/1, ostatná plocha o výmere 65 m2, v kat.
úz. Piešťany zapísaného v LV č. 5700, Mesta Piešťany, ako výpožička
majetku mesta na účely vybudovania bezbariérového prístupu k bytovému
domu
v zmysle
zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. VI. Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
- schváliť
31/2022

13.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č.2871405
uzatvorenej medzi mestom Piešťany a nájomcami Jozefom Nedelkom
a Jankou Nedelkovou

MsR
MsZ

A/ Návrh na uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č. 2871405
uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a nájomcami Jozefom Nedelkom a
Jankou Nedelkovou, predmetom ktorého bude poníženie predmetu nájmu
parc.reg. „C“ č. 1803/2 ostatné plochy, vo výmere 50 m² o 2 m² a tým aj
ceny nájmu z dôvodu že susedia nájomcov Zuzana Miháliková s manž.
Danielom požiadali mesto o prevod vlastníctva parc .č. 1803/2 ostatná
plocha vo výmere 2 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č.38/2020 úradne
overeným dňa 28.09.2020 pod č. G1-653/2020 z parcely registra „C“ parc. č.
1803 a tento bol schválený Uznesením MsZ č.12/2021 zo dňa 18.3.2021
parc. registra „C“ č. 1803/2, ost. pl., vo výmere 2m² ktorá je v nájme Jozefa
Nedelku a Janky Nedelkovej a nájomcovia so znížením predmetu nájmu
súhlasia.
- schváliť
32/2022

14.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi mestom Piešťany ako
požičiavateľom a spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s.
A/ Uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako
požičiavateľom a spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta
597/81, Piešťany, IČO 36 266 906 ako vypožičiavateľom, predmetom, ktorej
je návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako
požičiavateľom a spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta
597/81, Piešťany, IČO 36 266 906 ako vypožičiavateľom. Uvedenej žiadosti
predchádzali rokovania medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou Letisko
Piešťany, a.s.. Predmetom zmluvy o výpožičke bude výpožička parkoviska
nachádzajúceho sa na parc.č.1598/3 v kat. úz. Piešťany vrátane zelených
plôch, okrem verejného osvetlenia, s podmienkou zachovania verejného
parkoviska, za účelom stráženia odstavených vozidiel. Strážnu službu bude
zabezpečovať externá strážna služba. Súčasne sa letisko bude starať
o vypožičanú plochu a zabezpečí jej údržbu, vrátene starostlivosti o zeleň.
5
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- neschváliť
Hlasovanie : za 1, zdržal sa 0, proti 3, nehlasoval 1
Pripomienka:
Odporúčanie Odboru ekonomiky a podnikania pripraviť na rokovanie
Mestskej rady urobiť ekonomickú analýzu možnosti prevádzkovania
parkoviska vo vlastnej réžii, prípadne koľko by mohlo mesto Piešťany
požadovať za nájom.
V prípade ekonomickej neefektívnosti prevádzkovania vo vlastnej réžii
navrhujeme uzatvoriť zmluvu po dobu 1 roku.
33/2022

15.

Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre spol. NEXA,
s.r.o. lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
A/ Zámer na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.
č.3607/10,zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 499 m2, kat. územie
Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.122-97/2021 zo dňa
1.12.2021, úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny
odbor, dňa 10.12.2021 pod č. G1-923/2021, z parc. č. 3607/1, zastavaná
plocha a nádvorie, vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700, vo
vlastníctve Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do vlastníctva spol. NEXA,
s.r.o., IČO 36239798, Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, ako kupujúceho, za
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku s povinnosťou kupujúceho uhradiť
Mestu Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie znaleckého posudku,
ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení
nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. V.
ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta susediaceho s pozemkami vo
vlastníctve kupujúceho za účelom vybudovania vjazdu
a vstupu
(parkoviska) na tieto pozemky, v súvislosti s jeho investičným zámerom
B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.
č.3607/10,zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 499 m2, kat. územie
Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.122-97/2021 zo dňa
1.12.2021, úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny
odbor, dňa 10.12.2021 pod č. G1-923/2021, z parc. č. 3607/1, zastavaná
plocha a nádvorie, vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700 ako
vlastníctvo Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do vlastníctva spol. NEXA,
s.r.o., IČO 36239798, Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, ako kupujúceho, za
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku s povinnosťou kupujúceho uhradiť
Mestu Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie znaleckého posudku,
ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm.e) o majetku obcí v znení
nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. V.
ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta susediaceho s pozemkami vo
vlastníctve kupujúceho za účelom vybudovania vjazdu
a vstupu
(parkoviska) na tieto pozemky, v súvislosti s jeho investičným zámerom
6
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- schváliť
34/2022

16.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra
Kňazovického s manželkou Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

MsR
MsZ

A/ Zámer na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.
č.3607/11,zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 351 m2, kat. územie
Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.72/2022 zo dňa 27.02.2022,
úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa
18.03.2022, pod č. G1-151/2022, z parc. č. 3607/1, zastavaná plocha
a nádvorie, vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700, vo vlastníctve
Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Mgr. Slavomíra Kňazovického a Ing. Zdeny Kňazovickej, rod.
Gomezovej, bytom Armádna 780/1, 911 01 Trenčín-Kubrá, ako kupujúceho,
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku s povinnosťou kupujúceho
uhradiť Mestu Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie znaleckého
posudku, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí
v znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
Čl. V. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta susediaceho s pozemkami
vo vlastníctve kupujúceho za účelom vybudovania prístupovej cesty a
parkoviska, v súvislosti s jeho investičným zámerom
B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.
č.3607/11,zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 351 m2, kat. územie
Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.72/2022 zo dňa 27.02.2022,
úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa
18.03.2022, pod č. G1-151/2022, z parc. č. 3607/1, zastavaná plocha
a nádvorie, vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700, vo vlastníctve
Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Mgr. Slavomíra Kňazovického a Ing. Zdeny Kňazovickej, rod.
Gomezovej, bytom Armádna 780/1, 911 01 Trenčín-Kubrá, ako kupujúceho,
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku s povinnosťou kupujúceho
uhradiť Mestu Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie znaleckého
posudku, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí
v znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
Čl. V. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta susediaceho s pozemkami
vo vlastníctve kupujúceho za účelom vybudovania prístupovej cesty a
parkoviska, v súvislosti s jeho investičným zámerom
- schváliť
35/2022

17.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre Štefana Eliasa,
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lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
A/ Zámer na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.
č.3607/12,zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 543 m2, kat. územie
Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.122-28/2022 zo dňa
6.04.2022, úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny
odbor, dňa ......., pod č........, z parc. č. 3607/1, zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700, vo vlastníctve Mesta Piešťany,
ako predávajúceho, do vlastníctva Stefana Eliasa, bytom Nedbalova 452/10,
811 01 Bratislava, ako kupujúceho, za kúpnu cenu podľa znaleckého
posudku s povinnosťou kupujúceho uhradiť Mestu Piešťany náklady na
odmenu za vypracovanie znaleckého posudku, ako prevod vlastníctva
pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č.
138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení nesk. predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. V. ods. 9 písm. e) –
predaj pozemku mesta susediaceho s pozemkami vo vlastníctve
kupujúceho za účelom zabezpečenia prístupu na jeho pozemky
B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.
č.3607/12,zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 543 m2, kat. územie
Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.122-28/2022 zo dňa
6.04.2022, úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny
odbor, dňa ......., pod č........, z parc. č. 3607/1, zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700, vo vlastníctve Mesta Piešťany,
ako predávajúceho, do vlastníctva Stefana Eliasa, bytom Nedbalova 452/10,
811 01 Bratislava, ako kupujúceho, za kúpnu cenu podľa znaleckého
posudku s povinnosťou kupujúceho uhradiť Mestu Piešťany náklady na
odmenu za vypracovanie znaleckého posudku, ako prevod vlastníctva
pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č.
138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení nesk. predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. V. ods. 9 písm. e) –
predaj pozemku mesta susediaceho s pozemkami vo vlastníctve
kupujúceho za účelom zabezpečenia prístupu na jeho pozemky
- schváliť
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0
V Piešťanoch dňa: 26.4.2022
Zapísala: Zuzana Tomešková
Schválil:

Dott. Andrej Klapica
predseda komisie
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Rozdeľovník:
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia

V zastúpení podpredseda komisie:
Ing.Zuzana Svrčeková
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