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Dátum konania :06.10.2020

Prítomní: Ing. Remo Cicutto, Peter Haring, Ing. Ľubomír Streicher, Ing. Zuzana
Svrčeková, Ing. Radomila Škodná, Mgr. Roman Chudý
Neprítomní: Ospravedlnení: Ing. arch. Eva Rohoňová, Michal Fiala, Ing. arch. Michal Veselý
Hostia:, RNDr. Denisa Bartošová, Beáta Palkechová, Ing. Miroslav Kadlíček Ing.
Marián Ondrišík, Mgr. Jarmila Vilčeková, Mgr. Lucia Boledovičová, Ing. arch. Jana
Vitková, p. Karaba
Program:
1. OTVORENIE
2. ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ V OBLASTI EKOLÓGIE
A ENVIRONMENTALISTIKY
3. NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ V OBLASTI PODPORY MIESTNEHO
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
4. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY,
TRHOVÝ PORIADOK – TRHOVISKO CENTRUM
5. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY,
TRHOVÝ PORIADOK – TRHOVISKO KOCKA
6. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY,
TRHOVÝ PORIADOK – VIANOČNÉ TRHY
7. NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2020
8. ZDRUŽENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PIEŠŤANY A
TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA „REKONŠTRUKCIU
OCEĽOVEJ
LÁVKY
CEZ
VÁH
PRI
KRAJINSKOM
MOSTE
V PIEŠŤANOCH“
9. UZATVORENIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA SO
ZÁPADOSLOVENSKOU DISTRIBUČNOU, A. S.
10. NÁVRH NA PRENÁJOM POZEMKU PRE ING. PETR ČERVINKA A MANŽ.
DANA ČERVINKOVÁ, LOKALITA NÁBREŽIE IVANA KRASKU, PIEŠŤANY
11. NÁVRH NA PRENÁJOM POZEMKU PRE DUŠAN LEGÁT A MANŽ. IVANA
LEGÁTOVÁ, LOKALITA NÁBREŽIE IVANA KRASKU, PIEŠŤANY
12. ŽIADOSŤ O ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA A UZAVRETIE ZMLUVY
O ZRIADENÍ
VECNÉHO
BREMENA
SO
ZÁPADOSLOVENSKÚ
DISTRIBUČNÚ V ZASTÚPENÍ SPOLOČNOSŤOU EUROKAPITÁL S. R. O.
13. NÁVRH NA PRENÁJOM POZEMKOV PRE ING. SOŇA JURČIAKOVÁ
A JÁN JURČIAK, LOKALITA KALINČIAKOVA, PIEŠŤANY
14. NÁVRH NA DAROVANIE POZEMKU MESTU PIEŠŤANY – OD
SPOLOČNOSTI PONTE MVO S.R.O.
15. NÁVRH NA OPRAVU UZNESENIA MSZ Č. 25/2020
16. NÁVRH NA PREVOD POZEMKU PRE VLADIMÍRA BEŇA, LOKALITA
KLÁŠTORSKÁ
17. NÁVRH NA PRENÁJOM POZEMKU MESTA PIEŠŤANY PRE PETRA
KOHÚTA, LOKALITA STANIČNÁ UL., PIEŠŤANY – ZÁMER
18. RÔZNE
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Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda Ing. Remo Cicutto. Po odsúhlasení
navrhovaného programu bol prerokovaný predkladaný materiál.
V bode „Rôzne“ boli komisii predložené a boli prerokované materiály:
 Nabíjacie stanice pre elektromobily v meste Piešťany
 Informácia o zámeroch výstavby v lokalite záhrad Sadová – ppl. V. Ábela –
Milana Antala
 Podnet občana (p. Karaba)
o Aké sú možnosti vytvorenia regulatívu na výstavbu oplotenia
Piešťanoch?
o Aké sú možnosti výstavby novej nemocnice v Piešťanoch a jej
lokalizácie?
o Aké sú možnosti výstavby zariadenia pre seniorov v Piešťanoch?
o Aké sú možnosti zabezpečenia kontroly počas realizácií stavieb na
území mesta Piešťany?
 Podnet občana ( p. Veverka)
o Aké sú možnosti využitia bývalej základnej školy na sídlisku A.
Trajana?
o Aké sú možnosti využitia objektu bývalého RDD Kocurice?
o Ako pokračujú rokovania kompetentných predstaviteľov mesta
Piešťany k obnove hotela LIPA?
Uznesenia:
Číslo
Bod
168/2020
2

Znenie
Adresát
Komisia po prerokovaní žiadosti o poskytnutie dotácie Ing. Ondrišík
žiadateľa Priatelia Elektrárne Piešťany o.z., odporúča
finančnú dotáciu na projekt „Piešťanské mestské včely“
poskytnúť vo výške 500 ,- €.
Komisia po prerokovaní žiadosti o poskytnutie dotácie
žiadateľa Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany,
odporúča finančnú dotáciu na projekt „Kastračný program
– mačky na území mesta Piešťany“ poskytnúť vo výške
500 ,- €.
Komisia po prerokovaní žiadosti o poskytnutie dotácie
žiadateľa Občianske združenie pri SOŠ záhradníckej
v Piešťanoch, neodporúča finančnú dotáciu na projekt
„Plán zdravia“ poskytnúť z dôvodu vydaných opatrení
v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19.
- schváliť s pripomienkami
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
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Komisia po prerokovaní žiadosti o poskytnutie dotácie Mgr. Ladická
žiadateľa Iniciátíva Arta, o.z., odporúča finančnú dotáciu
na projekt „KULTÚRNO KREATíVNE CENTRUM ARTA“
poskytnúť vo výške 1500 ,- €.
- schváliť s pripomienkami
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

170/2020

4

Komisia po prerokovaní odporúča:

Ing.
Duračková

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany,
Trhový poriadok – Trhovisko Centrum
Ševečková
- schváliť s pripomienkami
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
Komisia odporúča aby Trhovisko Centrum bolo v nedeľu
otvorené.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
171/2020

5

Komisia po prerokovaní odporúča:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany,
Trhový poriadok – Trhovisko Kocka

Ing.
Duračková
Ševečková

- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
172/2020

6

Komisia po prerokovaní odporúča:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany,
Trhový poriadok – Vianočné trhy

Ing.
Duračková
Ševečková

- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
173/2020

7

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ zníženie celkových príjmov Programového rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa
predloženej dôvodovej správy
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

Ing.
Duračková
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B/ zníženie celkových výdavkov Programového rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa
predloženej dôvodovej správy
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
174/2020

8

Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr. Vatrt

A/ Združenie finančných prostriedkov mesta Piešťany
a Trnavského samosprávneho kraja na „Rekonštrukciu
oceľovej lávky cez Váh pri Krajinskom moste v
Piešťanoch“
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
175/2020

9

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného
bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany
ako povinným z vecných bremien a Západoslovenská
distribučná, a. s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 81647
Bratislava ako oprávneným z vecného bremena,
predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena
ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v podiele 1/1 – ina,
kat. územie Piešťany zapísaných v LV č. 5700 ako parcely
registra „C“, podľa žiadosti označenej ako:
- parc. č. 10172/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere
7096 m2,
strpieť rozšírenie distribučnej siete NN a zriadenie
a uloženie elektroenergetickej stavby, distribučný káblový
rozvod, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elektroenergetických zariadení, ich odstránenie,
právo vstupu, prechodu a prejazdu peši a motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu
povolenej činnosti ako vecné bremeno in personam, na
dobu neurčitú
-odplatne, za jednorazovú odplatu vo výške 10,- EUR/m2
rozsahu vecného bremena vyznačeného v geom. pláne,
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

Mgr.
Boledovičová
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Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr.
Boledovičová

A//Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnými
stranami budú Mesto Piešťany ako prenajímateľ a Ing.
Petr Červinka a manž. Dana Červinková, lokalita Nábrežie
Ivana Krasku, ako nájomca, predmetom ktorej bude nájom
pozemkov parc. č. 444, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 20 m2, parcela registra „C“, zapísaná ako
vlastníctvo Mesta Piešťany v LV č. 5700, na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 0,44
Eur/m2/rok s tým, že nájom je predkladaný ako dôvod
hodný osobitného zreteľa v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb. §
9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany – nájom pozemku mesta pod existujúcou
radovou alebo samostatne stojacou garážou, ktorý nie je
možné previesť do vlastníctva žiadateľa z dôvodu
ochranných pásiem podľa osobitných predpisov a nájom
pozemku mesta funkčne prislúchajúceho k susediacemu
pozemku na ktorom má nájomca postavenú garáž.
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
177/2020

11

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnými
stranami budú Mesto Piešťany ako prenajímateľ a Dušan
Legát a manž. Ivana Legátová, lokalita Nábrežie Ivana
Krasku, ako nájomca, predmetom ktorej bude nájom
pozemku parc. č. 448, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 20 m2, parcela registra „C“, zapísaná ako
vlastníctvo Mesta Piešťany v LV č. 5700, na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 0,44
Eur/m2/rok s tým, že nájom je predkladaný ako dôvod
hodný osobitného zreteľa v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb. §
9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany – nájom pozemku mesta pod existujúcou
radovou alebo samostatne stojacou garážou, ktorý nie je
možné previesť do vlastníctva žiadateľa z dôvodu
ochranných pásiem podľa osobitných predpisov a nájom
pozemku mesta funkčne prislúchajúceho k susediacemu
pozemku na ktorom má nájomca postavenú garáž.
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

Mgr.
Boledovičová
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Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr.
Boledovičová

A/ Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien
medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako
povinným
z vecných
bremien
a Západoslovenská
distribučná, a. s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 81647
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Eurokapitál, s.r.o.,
IČO: 36280976, Šoltésovej 14, 811 08 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. 6516/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
3114 m2,
- parc. č. 6516/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere
261 m2
- parc. č. 7870, zastavané plochy a nádvoria o výmere
1005 m2 ,
- parc. č. 7889, zastavané plochy a nádvoria o výmere
566 m2
- parc. č. 7899/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
1430 m2
strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
distribučný káblový rozvod, užívanie, prevádzkovanie,
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických
zariadení, ich odstránenie, právo vstupu, prechodu
a prejazdu peši a motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za
účelom výkonu povolenej činnosti ako vecné bremeno in
personam, na dobu neurčitú
- schváliť bezodplatne
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
179/2020

13

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnými
stranami budú Mesto Piešťany ako prenajímateľ a Jánom
Jurčiakom
a manž.
Soňou
Jurčiakovou,
lokalita
Kalinčiakova, ako nájomca, predmetom ktorej bude nájom
pozemkov parc. č. 6447, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 21 m2, parcela registra „C“, zapísaná ako
vlastníctvo Mesta Piešťany v LV č. 4, na dobu neurčitú s 3
mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 0,44
Eur/m2/rok s tým, že nájom je predkladaný ako dôvod

Mgr.
Boledovičová
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hodný osobitného zreteľa v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb. §
9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany – nájom pozemku mesta pod existujúcou
radovou alebo samostatne stojacou garážou, ktorý nie je
možné previesť do vlastníctva žiadateľa z dôvodu
existencie ochranných pásiem podľa osobitných predpisov
a nájom pozemku mesta funkčne prislúchajúceho
k susediacemu pozemku na ktorom má nájomca
postavenú garáž.
B/Návrh na uzavretie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve č.
995224, predmetom ktorého bude nahradenie pôvodného
nájomcu novým nájomcom Jánom Jurčiakom a manž.
Soňou Jurčiakovou, s tým, že nájom je predkladaný ako
dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle Zák. č.
138/1991 Zb. § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany – nájom pozemku mesta
funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku na
ktorom má nájomca postavenú garáž.
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
179/2020

14

Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr.
Boledovičová

A/ Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva pozemku
medzi Mestom Piešťany a PONTE MVO s.r.o., Žilinská
678/49, 921 01 Piešťany, predmetom ktorého je prevod
vlastníctva pozemku parcely registra „C“ č. 4199/21,
ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu vysporiadania
pozemkov.
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
180/2020

15

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 25/2020
-

schváliť

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

Mgr.
Boledovičová
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B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve
Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, v podiele 1/1-ina, kat. územie
Kocurice, zapísanej v LV č. 413 ako parcela registra „C“
par. č. 144 ostatná plocha vo výmere 11346 m2, ako
prebytočného majetku štátu, do vlastníctva Mesta
Piešťany, IČO: 00612031, so sídlom Nám. SNP č. 3, 921
45 Piešťany, za účelom poskytovania všeobecne
prospešných služieb vo vlastnom mene, na rozšírenie
cintorína v k.ú. Kocurice a zriadenie parkovej zóny
s prvkami detského ihriska a ihriska pre mladistvých na
predmete kúpy, za kúpnu cenu vo výške 18600,00 EUR.
-

schváliť

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
181/2020

16

Komisia po prerokovaní odporúča:

Mgr.
Boledovičová

A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom
Piešťany a Vladimírom Beňom, Mateja Bela 4665/9 3, 921
01 Piešťany, predmetom ktorého je prevod vlastníctva
pozemku parcely registra „E“ č. 5991/85,
za kúpnu cenu :
alternatívne
a) za symbolickú kúpnu cenu 1, - EUR
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
182/2020

17

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh zámeru na prenájom nehnuteľného majetku vo
výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany, spôsobom ako
dôvod hodný osobitného zreteľa:
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnými
stranami budú Mesto Piešťany ako prenajímateľ a Peter
Kohút, Nám. Martina Benku 4670/3, 921 01 Banka ako
nájomca, predmetom ktorej bude nájom pozemku –
lokalita Staničná ul., parc. č. 3518/1, ostatná plocha vo
výmere 107,8 m2, kat. územie Piešťany, zapísanej ako
vlastníctvo Mesta Piešťany v LV č. 5700.
Návrh na prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku
odčleneného z pozemku parc. č. 3518/1 k.ú. Piešťany z
vlastníctva Mesta Piešťany v lokalite Staničná ul. do
nájmu žiadateľa: p. Peter Kohút, Nám. Martina Benku
4670/3, 921 01 Banka, predmetom ktorého je prenájom:

Mgr.
Boledovičová
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časti pozemku o výmere cca 107,8 m2 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 13027 m2, pričom konkrétna
výmera a parcelné číslo odčleneného pozemku budú
špecifikované Geometrickým plánom 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) –
nájom pozemku mesta v súvislosti s vybudovaním
prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti žiadateľa.
- schváliť
Hlasovanie - za: 0, proti: 6, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento
návrh komisia neschvaľuje!
183/2020

17

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu „NÁVRH Mgr.
ZÁMERU NA PRENÁJOM POZEMKU MESTA PIEŠŤANY Boledovičová
PRE PETRA
PIEŠŤANY”

KOHÚTA,

LOKALITA

STANIČNÁ

UL.,

neodporúča
výstavbu
prístupovej
komunikácie, odporúča len výstavbu chodníka vo výmere
10,6 m2.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
184/2020

18

Komisia odporúča spracovať materiál pre zabezpečenie OSaRM
hospodárskej súťaže na vybrané lokality nabíjacích staníc
pre elektromobily v meste Piešťany a predložiť kompletný
materiál
na
rokovanie
zasadnutia
Mestského
zastupiteľstva Mesta Piešťany.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

185/2020

18

Komisia odporúča Mestu Piešťany zaradiť do rozpočtu na Ing. arch.
rok 2021 finančné prostriedky na obstaranie urbanistickej Vitková
štúdie zástavby v lokalite záhrad Sadová – ppl. V. Ábela –
Milana Antala.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

186/2020

18

Komisia berie na vedomie podnety p. Karabu:
OSaRM
 Aké sú možnosti vytvorenia regulatívu na výstavbu OVaD
oplotenia Piešťanoch?
 Aké sú možnosti výstavby novej nemocnice
v Piešťanoch a jej lokalizácie?
 Aké sú možnosti výstavby zariadenia pre seniorov
v Piešťanoch?
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187/2020

18

Aké sú možnosti zabezpečenia kontroly počas
realizácií stavieb na území mesta Piešťany?

Komisia berie na vedomie podnety p. Veverku:
OSaRM
 Aké sú možnosti využitia bývalej základnej školy na OIaMM
OVaD
sídlisku A. Trajana?
 Aké sú možnosti využitia objektu bývalého RDD
Kocurice?
 Ako
pokračujú
rokovania
kompetentných
predstaviteľov mesta Piešťany k obnove hotela
LIPA?
Komisia odporúča predmetné podnety postúpiť
príslušné odbory Mestského úradu Piešťany.

na

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

Zapísal: Ing. Viliam Černý

V Piešťanoch dňa: 06.10.2020

Schválil: Ing. Remo Cicutto, predseda, v. r.
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Zástupca primátora
Prednosta
Organizačno-právne
Členovia komisie

