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Dátum konania: 12.08.2020

Hlasovanie Per rollam: Ing. Remo Cicutto, Ing. arch. Eva Rohoňová, Ing. arch.
Michal Veselý, Mgr. Roman Chudý, Ing. Zuzana Svrčeková, Ing. Ľubomír Streicher,
Michal Fiala
Nehlasovali: Peter Haring, Ing. Radomila Škodná
Program:
1. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY Č.
6/2020, KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE LIDO
2. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY Č.
7/2020 O ODPADOCH.
3. NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ
REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

V

OBLASTI

PODPORY

4. DOTÁCIE V OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY NA ROK
2020
5. NÁVRH NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU REKONŠTRUKCIE
ATLETICKEJ DRÁHY A SEKTOROV NA ŠTADIÓNE V MESTE PIEŠŤANY
6. NÁVRH ZÁMERU PREVODOV POZEMKOV V LOKALITE VRBOVSKÁ
CESTA
7. NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ZÁPADOSLOVENSKOU DISTRIBUČNOU,
A. S., LOKALITA NITRIANSKA, NÁLEPKOVA, PIEŠŤANY
8. NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2020
9. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY O
DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA PARKOVISKU S
AUTOMATICKÝM ZÁVOROVÝM SYSTÉMOM V MESTE PIEŠŤANY A
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA PIEŠŤANY O PODMIENKACH STÁTIA V ZÓNE DOPRAVNÉHO
OBMEDZANIA A PLATENÉHO PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA
PIEŠŤANY č. 8/2008 ZO DŇA 13.11.2008 V ZNENÍ VZN č. 6/2011 ZO DŇA
30.6.2011, V ZNENÍ VZN č. 6/2019 ZO DŇA 27.6.2019 A V ZNENÍ VZN č.
8/2019 ZO DŇA 26.9.2019
10. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY,
KTORÝM SA URČUJE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK V
MESTE PIEŠŤANY
11. NÁVRH NA UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA PIEŠŤANY A
CENY MESTA PIEŠŤANY
12. NÁVRH NA PRENÁJOM VLASTNÍCTVA MEDZI MESTOM PIEŠŤANY
A INGRID POBJECKOU, LOKALITA VODÁRENSKÁ, PIEŠŤANY
13. NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA MEDZI MESTOM
PIEŠŤANY A SPP - DISTRIBÚCIOU, KÚPEĽNÝ OSTROV, PIEŠŤANY
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14. NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA MEDZI MESTOM PIEŠŤANY
A SPOLOČNOSŤOU MM PROGRESS, S.R.O. PIEŠŤANY
15. NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA MEDZI MESTOM
PIEŠŤANY A PETROM ONDRISOM, LOKALITA DÍČOVA PIEŠŤANY
16. NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA MEDZI MESTOM PIEŠŤANY
A VĚROU ČAMBOROVOU, LOKALITA ORVISKÝ KÚT, PIEŠŤANY
17. NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA MEDZI MESTOM
PIEŠŤANY
A PETRONELOU
VEČEROVOU,
POD
PÁROVCAMI,
PIEŠŤANY
18. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA PIEŠŤANY Č. 4/2020, KTORÝM SA URČUJE SPÔSOB A
METODIKA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA
PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM PODNIKATEĽOM
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie MsZ Mesta
Piešťany sa vzhľadom na počet ospravedlnených členov komisie a neodkladnosť
veci konalo formou per rollam (v zmysle § 7 Štatútu komisií MsZ mesta Piešťany).
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a v termíne hlasovali
elektronickou formou, spôsobom per rollam. Hlasovanie členov komisie per rollam v
papierovom vyhotovení tvorí prílohu tejto zápisnice a bude súčasťou archivácie
dokumentu.
Uznesenia:
Číslo
Bod
151/2020
1

Znenie
Komisia po prerokovaní odporúča:

Adresát
Ing. Janeček

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 6/2020, Mgr.
ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido.
Martinkovičová
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2
- schváliť s pripomienkami
-

Riešiť v danom území aj nakladanie s odpadom nie len
reštrikcie, ale prípadne osadenie smetných košov a ich
pravidelné vynášanie.

Hlasovanie - za: 1, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 8

Ing. Ondrišík
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Komisia po prerokovaní odporúča:

Ing. Janeček

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 7/2020 o Ing. Schultzová
odpadoch.
Ing. Halašková
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2
153/2020

3

Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr. Ladická

poskytnutie finančnej dotácie: z položky príspevky pre PO a
FOP – stratégie a rozvoja mesta pre: A/ Iniciatíva ARTA, o.z.
na Projekt KULTÚRNO KREATÍVNE CENTRUM ARTA vo
výške 3 000,- €
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2
154/2020

4

Komisia po prerokovaní odporúča:

Ing. Ondrišík

DOTÁCIE V OBLASTI EKOLÓGIE A
ENVIRONMENTALISTIKY NA ROK 2020
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2
155/2020

5

Komisia po prerokovaní materiálu:
A/ Realizáciu projektu „Rekonštrukcia atletickej dráhy a
sektorov na štadióne v meste Piešťany“ v sume 764 310, 46
EUR, z toho 250 000 EUR Slovenský atletický zväz a 514
310,46 EUR Mesto Piešťany
B/ Zaradenie rozpočtovej položky „Rekonštrukcia atletickej
dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany“ v celkovej
sume 764 310,46 EUR do príjmovej a výdavkovej časti
programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2021
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2

Ing. Hlaváčová
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Komisia po prerokovaní materiálu:
A/ Návrh zámeru na predaj nehnuteľného majetku vo
výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany, spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa: Návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľnosti – časti pozemku odčleneného z pozemku
parc. č. 4344/1 k.ú. Piešťany takým spôsobom, aby
žiadateľom požadovaná plocha bola zmenšená o šírku 1m v
dotyku s priľahlou miestnou komunikáciou N. Teslu; z
vlastníctva Mesta Piešťany do vlastníctva žiadateľa: p.
Marek Samko, Vrbovská cesta 2558/115, 921 01 Piešťany,
predmetom ktorého je prevod: časti pozemku o výmere cca
19,5m2 odčleneného z pozemku parc. č. 4344/1 zapísaného
na LV č. 5700 pre k.ú. Piešťany ako parcela registra C,
zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 9876 m 2 , pričom
konkrétna výmera a parcelné číslo odčleneného pozemku
budú špecifikované Geometrickým plánom na odčlenenie
pozemku č. ... zo dňa ..., úradne overeného OÚ Piešťany,
odbor katastrálny dňa ... pod č. ..., za kúpnu cenu určenú
znaleckým posudkom, a to ako prevod vlastníctva pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Čl. V. ods. 9 písm. e) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany – predaj pozemku
mesta funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo
vlastníctve žiadateľa, a to v súvislosti s výstavbou
realizovanou žiadateľom a z dôvodu zabezpečenia
plynulého vstupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa za
účelom parkovania osobných áut v žiadateľom pripravovanej
výstavbe rodinného domu.
B/ Návrh zámeru na predaj nehnuteľného majetku vo
výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany, spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa: Návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľnosti – časti pozemku z vlastníctva Mesta Piešťany
do vlastníctva žiadateľa: p. Marek Samko, Vrbovská cesta
2558/115, 921 01 Piešťany, predmetom ktorého je prevod
časti pozemku o výmere cca 3m2 odčleneného z parc. č.
4344/8 zapísaného na LV č. 5700 pre k.ú. Piešťany ako
parcela registra C, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere
7m2 , pričom konkrétna výmera a parcelné číslo
odčleneného pozemku budú špecifikované Geometrickým
plánom na odčlenenie pozemku č. ... zo dňa ..., úradne
overeného OÚ Piešťany, odbor katastrálny dňa ... pod č. ...,
za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, a to ako
prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a Čl. V. ods. 9
písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany –
predaj pozemku mesta funkčne prislúchajúceho k
susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, a to v

Mgr.
Mackovjaková
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súvislosti s výstavbou realizovanou žiadateľom v spojitosti
so zabezpečením prístupu k pozemku a z dôvodu využitia
vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa - parc. č. 4334/1
k.ú. Piešťany.
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2
156/2020

7

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien
medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným
z vecných bremien a Západoslovenskou distribučnou, a. s.,
IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako
oprávneným z vecných bremien, predmetom ktorej je
zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnosti
povinného z vecných bremien ako vlastníka zaťažených
nehnuteľností v podiele 1/1 – ina, kat. územie Piešťany,
zapísaných v LV č. 5700 ako parcely registra „C“, podľa
Geometrického plánu č. 7/2020 zo dňa 27.3.2020,
vyhotoviteľ GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra,
úradne overeného dňa 07.04.2020 pod č. G1-226/2020
Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, označených
ako:
- parc. č. 7825/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20
m2 , v rozsahu dielu 1,
- parc. č. 7825/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
190 m2 v rozsahu dielu 2,
- parc. č. 8028/1, ostatná plocha o výmere 32 m2 v rozsahu
dielu 3, - parc. č. 8029/1, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 399 m 2 v rozsahu dielu 4,
- parc. č. 8031, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
40 m2 v rozsahu dielu 5
strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elekroenergetických zariadení a ich odstránenie ako
vecné bremená in personam, na dobu neurčitú za
jednorazovú odplatu - vo výške 10,- EUR/m2 výmery
zameraných vecných bremien vymedzených Geometrickým
plánom č. 7/2020 zo dňa 27.3.2020 o výmere 681 m2 celkom
vo výške 6.810,- EUR,
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2

Mgr. Vatrt
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Komisia po prerokovaní odporúča:

Ing. Duračková

A/ zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 637 011 –
Akčný plán na zmenu klímy, Program 9.- Životné prostredie
o sumu 10 000 € s KZ 41
B/ zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 642 006 - MsÚ
členské príspevky OOCR Rezort, Program 3 – Propagácia a
cestovný ruch o sumu 5 000 € s KZ 41
C/ zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 642 006 MsÚ –
členské príspevky, Program 1 Správa mesta o sumu 15 000
€ s KZ 41 na úhradu mimoriadneho členského príspevku do
Združenia obcí Zelená cesta
D/ navrhované zmeny, ktorými sa nezmenia celkové príjmy
rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a celkové výdavky
rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2
158/2020

9

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s
automatickým závorovým systémom v meste Piešťany
B/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného
obmedzenia a plateného parkovania na území mesta
Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011, v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019 zo dňa
27.06.2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia
č.8/2019 zo dňa 26.09.2019
- schváliť
Hlasovanie - za: 3, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2
- schváliť s pripomienkami:
- Nesúhlasím s bezplatným parkovaním na 2 hodiny
pre držiteľov kariet. (Ing. arch. Michal Veselý)
Súhlasím s odstránením živej obsluhy parkoviska a
teda
odstránenie
parkovacích
miest
pre
hendikepovaných. (Ing. arch. Michal Veselý)
Hlasovanie - za: 1 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval:8

JUDr. Studená
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-

Do oblasti plateného státia navrhujem zaradiť aj
ulice Šafárikova a Mierova (Ing. Ľubomír Streicher,
Michal Fiala)

Hlasovanie - za: 2 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 7
159/2020

10

Komisia po prerokovaní odporúča:

JUDr. Studená

A/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany,
ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste
Piešťany
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2
- schváliť s pripomienkami:
- Viď. Príloha č. 1
Hlasovanie - za: 2 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 7
160/2020

11

Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr. Moretová

A/ Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany
...................
B/ Návrh na udelenie Ceny mesta Piešťany ............
C/ Oceneným Cenou mesta Piešťany udeliť každému vecnú
cenu – finančnú odmenu vo výške - hodnote .... €
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2
- schváliť s pripomienkami:
- Kornel Duffek, doc. PhDr. Ondrej BOTEK, PhD.,
F.R.S.A.
Hlasovanie - za: 1 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 8
161/2020

12

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnými
stranami budú Mesto Piešťany ako prenajímateľ a Ingrid
Pobjecká, lokalita Vodárenská, Piešťany ako nájomca,
predmetom ktorej bude nájom pozemkov parc. č. 2352,
záhrada vo výmere 243 m2 a parc. č. 2351, zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 146 m2, kat. územie Piešťany,
zapísanej ako vlastníctvo Mesta Piešťany v LV č. 5700, za
nájomné 0,45 Eur/m2/rok a 0,15 Eur/m2/rok, spolu za 0,60
Eur/m2/ročne, podľa Odhadu trhovej hodnoty prenájmu

Mgr.
Boledovičová
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nehnuteľností zo dňa 25.05.2020, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou ako nájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb. §
9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm. c) – nájmov majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený,
zámer prenajať majetok týmto spôsobom je mesto povinné
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu na
svojej úradnej tabuli a internetovej stránke, pričom tento
zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2
162/2020

13

Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr.
Boledovičová

A/ Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien medzi zmluvnými stranami Mestom
Piešťany ako povinným z vecných bremien a SPP
Distribúcia, a. s., IČO: 35910739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava ako oprávneným z vecných bremien, predmetom
ktorej je zriadenie vecných bremien spočívajúcich
v povinnosti povinného z vecných bremien ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností v podiele 1/1 – ina, kat. územie
Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 ako parcely registra „C“,
podľa žiadosti označených ako:
- parc. č. 7878/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184
m2,
- parc. č. 7878/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17
m2
- parc. č. 8123, ostatná plocha o výmere 4358 m2 ,
- parc. č. 8028/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
3039 m2
strpieť rekonštrukciu plynovodov ako vecné bremená
in personam, na dobu neurčitú
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2
163/2020
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Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom
Piešťany a spoločnosťou MM Progress, s. r. o., IČO:
47942771, so sídlom Ovocná 5131/3, 921 01 Piešťany,
predmetom ktorého je prevod vlastníctva pozemku parcely
registra „C“ č. 6665/10 zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 6 m2 odčleneného Geometrickým plánom na

Mgr.
Boledovičová
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odčlenenie pozemku č. 40-8/2019 zo dňa 4.2.2019, úradne
overeného OÚ Piešťany, odbor katastrálny dňa 11.2.2019
pod č. G1-81/2019, z parcely registra „C“ parc. Č. 6665/1
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1061 m2 kat.
územie Piešťany, zapísaného v LV č. 9646 ako vlastníctvo
Mesta Piešťany, v správe Centra voľného času AHOJ
Piešťany, do vlastníctva MM Progress, s. r. o., so sídlom
Ovocná 5131/3, 921 01 Piešťany. Za kúpnu cenu 1410,EUR, s povinnosťou kupujúceho uhradiť Mestu Piešťany
náklady na odmenu za vypracovanie Znaleckého posudku č.
24/2020 vo výške 120,- EUR 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
neskorších
právnych
predpisov
a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. V. ods. 9
písm. e) – predaj pozemku mesta, ktorý je zastavaný
stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou s tým, že
predmetný pozemok bol v doterajšom nájme žiadateľa na
základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy s Mestom a žiadateľ
do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy
požiadal o prevod vlastníctva pozemku parc. č. 6665/10 do
svojho vlastníctva. Zároveň musí byť rešpektované
predkúpne právo štátu podľa zák. č. 49/2002 ust. § 23.,
nakoľko predmetná nehnuteľnosť je evidovaná ako kultúrna
pamiatka. Prevod je zrealizovateľný len v tom prípade, ak
štát ponuku odmietne.
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2
- schváliť s pripomienkami:
- Súhlasím
s prevodom
vlastníctva
pozemku
patriacemu mestu Piešťany parc. č. 6665/10
zastavaná plocha vo výmere 6m2 odčlenenej na
základe GP č. 40-93/2018 za účelom vybudovania
prístupového chodníka do budovy polyfunkčného
objektu DOPPIO, ktoré mal doteraz žiadateľ
v prenájme. (Ing. arch. Michal Veselý)
- S odkúpením požadovaných ďalších 14 m2
nesúhlasím,
pretože
riešenie
umiestnenia
kontajnerov na komunálny odpad bolo v stavebnom
povolení a dokumentácii situované na inom mieste.
(Ing. arch. Michal Veselý)
Hlasovanie - za: 1 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 8
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Dátum konania: 12.08.2020

Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr.
Boledovičová

A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným
z vecného bremena a v prospech každodobého vlastníka
parcely registra „C“, kat. územie Piešťany, parc. č. 7398,
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 638 m2 t. č.
zapísanej v LV č. 2979 ako vlastníctvo Petra Ondrisa, trvale
bytom Díčová 948/30, Piešťany ako oprávneného z vecného
bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného
bremena ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti par. reg.
„C“, kat. územie Piešťany, p. č. 7305, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 2912 m2, zapísanej v LV č. 5700,
strpieť v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č.12253/2020 úradne overeného dňa 27.07.2020 pod č. G1479/2020 na vyznačenie vecného bremena právo uloženia
inžinierskej siete – kanalizačnej revíznej šachty
a kanalizačnej prípojky na parc. č. 7305, pričom toto vecné
bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, ako vecné bremeno
in rem
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2
165/2020
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Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh na prevod vlastníctva parcely registra „C“ parc.č.
2670/2, záhrada vo výmere 26 m2, kat. územie Piešťany
zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, ako
predávajúceho, do vlastníctva Věry Čamborovej, trvale
bytom Orviský kút 7614/21, Piešťany, za kúpnu cenu
1357,46 EUR s povinnosťou kupujúceho uhradiť Mestu
Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie znal. posudku
č. 3/2020 vo výške 115,00 EUR, 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
za účelom majetkovoprávneho usporiadania
pozemku pod časťou garáže vo vlastníctve kupujúceho
a usporiadania zvyšku parcely do výlučného vlastníctva
kupujúcej
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2

Mgr.
Boledovičová
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Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr.
Boledovičová

A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným
z vecného bremena a v prospech každodobého vlastníka
parcely registra „C“, kat. územie Piešťany, parc. č. 10/3,
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 95 m2 t. č. zapísanej
v LV č. 4139 ako vlastníctvo Petronely Večerovej, trvale
bytom Pod Párovcami 1389/121, Piešťany ako oprávneného
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného
z vecného bremena ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti
par. reg. „C“, kat. územie Piešťany, p. č. 895/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 38691 m2, zapísanej v LV č.
5700, strpieť v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom
č.122-50/2020 úradne overeného dňa 27.07.2020 pod č. G1478/2020 na vyznačenie vecného bremena právo uloženia
inžinierskej siete – vodovodnej prípojky na parc. č. 10/3,
pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,
ako vecné bremeno in rem
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2
167/2020
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Komisia po prerokovaní odporúča:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 2

Zapísal: Ing. Viliam Černý

Rozdeľovník:
Primátor
Zástupca primátora
Prednosta
Organizačno-právne
Členovia komisie

V Piešťanoch dňa: 12.08.2020
Schválil: Ing. Remo Cicutto, predseda, v. r.
Prílohy: hlasovanie členov komisie per rollam

RNDr.
Bartošová

