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Dátum konania :09.09.2019

Prítomní: Ing. Remo Cicutto, Michal Fiala, Peter Haring, Ing. arch. Eva Rohoňová,
Ing. Ľubomír Streicher, Ing. Radomila Škodná,
Neprítomní: Mgr. Roman Chudý
Ospravedlnení: Ing. Zuzana Svrčeková, Ing. arch. Michal Veselý
Hostia: Mgr. Eva Kresánková, RNDr. Denisa Bartošová, Ing. Hana Dupkaničová,
Ing. Slavomír Faltus, Beáta Palkechová, Mgr. Marta Ladická, Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. OTVORENIE
2. MONITOROVACIA SPRÁVA
PIEŠŤANY K 30.6.2019

PROGRAMOVÉHO

ROZPOČTU

MESTA

3. DOTÁCIE V OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO
ROZVOJA
4. PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA PIEŠŤANY NA
ROKY 2016 – 2020
5. NÁVRH RIEŠENIA ZRUŠENIA A VYPORIADANIA PODIELOVÉHO
SPOLUVLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM KOLLÁROVA č. 1641/8
PIEŠŤANY SÚDNYM ZMIEROM
6. NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNEHO BREMENA
MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ERMITA S.R.O., UL. KUZMÁNYHO,
PIEŠŤANY
7. NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A
LADISLAVOM NEDELKOM, LOKALITA HOŠTÁKY, PIEŠŤANY
8. NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU MEDZI MESTOM
PIEŠŤANY A ING.MAREKOM BUČKOM A ING. EVOU BUČKOVOU,
LOKALITA UL. A.HLINKU, PIEŠŤANY
9. NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ZÁPADOSLOVENSKOU DISTRIBUČNOU,
A.S.,LOKALITA POD PÁROVCAMI, PIEŠŤANY
10. NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ZÁPADOSLOVENSKOU DISTRIBUČNOU,
A.S.,LOKALITA PRIEMYSELNÁ, PIEŠŤANY
11. NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A JJ DEVELOPMENT S.R.O., LOKALITA
VRBOVSKÁ CESTA, PIEŠŤANY
12. A/ NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU MEDZI MESTOM
PIEŠŤANY A ZÁPADOSLOVENSKOU DISTRIBUČNOU A.S., LOKALITA A.
DUBČEKA, PIEŠŤANY
B/ NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ZÁPADOSLOVENSKOU DISTRIBUČNOU,
A.S.,LOKALITA RUŽOVÁ, A.DUBČEKA, SLNEČNÁ, VÁŽSKA, PRÍSTAVNÁ,
VETERNÁ, PIEŠŤANY
C/ NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA
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13. A/ NÁVRH NA VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA
NÁJOM ČASTI VÝHRADNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU MESTA
PIEŠŤANY
B/ NÁVRH PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA NÁJOM
ČASTI VÝHRADNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU MESTA PIEŠŤANY
14. PETÍCIA S NÁZVOM: PETÍCIA ZA ZRUŠENIE PARKOVACEJ POLITIKY
MESTA PIEŠŤANY, KTORÁ MÁ VSTÚPIŤ DO PLATNOSTI OD 01.08.2019
A OD 01.11.2019
15. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ 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
ZÁVAZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY č. 6/2011 ZO DŇA
30.06.2011 a V ZNENÍ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA MESTA
PIEŠŤANY č. 6/2019 ZO DŇA 26.07.2019
16. RÔZNE
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda Ing. Remo Cicutto. Po odsúhlasení
navrhovaného programu boli prerokované predkladané materiály.
Uznesenia:
Číslo
63/2019

Bod
2

Znenie
Komisia po porerokovaní materiálu

Adresát
MsR
MsZ
Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Ing. Slavomír
Piešťany k 30.6.2019
Faltus
- berie na vedomie.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

64/2019

3

Komisia po prerokovaní žiadosti o poskytnutie dotácie
občianskemu združeniu Pre-um, o.z. odporúča finančnú
dotáciu na projekt kultúrno kreatívneho centra ARTA vo
výške 2520,- € poskytnúť.

MsR
MsZ
Mgr. Marta
Ladická

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

65/2019

4

Komisia po prerokovaní odporúča:
MsR
Program odpadového hospodárstva Mesta Piešťany na MsZ
roky 2016 - 2020
Ing. Lucia
Schultzová
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
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Komisia žiada predložiť informácie týkajúce sa prípravy
nového verejného obstarávania na zvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu a taktiež žiada predložiť
informácie o prípadnej príprave VZN o odpadoch.

MsR
MsZ
Ing. Lucia
Schultzová

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

67/2019

5

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na uzavretie zmieru schváleného príslušným Mgr. Eva
súdom v právnej veci sp. zn. č.15C/150/2016 vedenej Kresánková
Okresným súdom Piešťany žalobcu: Mesto Piešťany
proti žalovaným: 1. Ing. Fedor Caňo, 2. Oriana
Bayissová o zrušenie a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva žalobcu a žalovaných v 1. a v 2. rade k
pozemku parcela C-KN, parc. č. 6629 zast. plochy a
nádvoria s výmerou 328 m2 a k domu súp. č. 1641
postavenému na pozemku parc. č. 6629 zapísaných v
katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany,
katastrálneho odboru v LV č. 3412 pre obec a k. ú.
Piešťany, pričom žalobca sa súdnym prikázaním stane
výlučným vlastníkom predmetných nehnuteľností
a vyplatí zo sumy všeobecnej hodnoty nehnuteľností
stanovenej vo výške 391.000,- eur žalovanému v 1.
rade sumu vo výške 26 066,66 € ako náhradu na
vyrovnanie za spoluvlastnícky podiel v 1/15
a žalovanej v 2. rade sumu vo výške 52 133,33 € ako
náhradu na vyrovnanie za spoluvlastnícky podiel v
2/15, a to 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 – zrušenie a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva majetku mesta uzavretím zmieru
schváleného príslušným súdom v právnej veci sp. zn.
č.15C/150/2016 vedenej Okresným súdom Piešťany
- schváliť s pripomienkami poslancov
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3

68/2019

5

Komisia odporúča dopracovať dôvodovú správu MsR
o finančnú analýzu ekonomických dopadov, podľa MsZ
približných hodnôt cien za m2 bytov v meste Piešťany.
Mgr. Monika
Mackovjaková
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

69/2019

6

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného Mgr. Eva
bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany Kresánková
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ako povinným z vecného bremena, v prospech
každodobých vlastníkov parcely registra „C“ parc.č.
5559/1 záhrady v celkovej výmere 1116 m2, kat. územie
Piešťany, zapísanej t.č. v LV č. 9903 ako vlastníctvo
spoločnosti ERMITA, s.r.o., IČO: 46 493 387, sídlom
Mnešická 1731/63, Nové Mesto nad Váhom 915 01
ako oprávnenou z vecného bremena, predmetom
zmluvy ktorej je zriadenie vecného bremena
spočívajúceho
v povinnosti povinného z vecného
bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností, kat.
územie Piešťany, strpieť v rozsahu Geometrického
plánu č. 141/2019 zo dňa 23.8.2019, úradne overeného
dňa ....... pod č.G1- ......./2019 Okresným úradom
Piešťany, odbor katastrálny, na parc.č. 5556/1
zastavaná plochy a nádvoria v celkovej výmere 550 m2
diel 1 a diel 2 uloženie kanalizačných šácht
a v rozsahu dielu 3 parc.č.5556/1 a dielu 4 parc.č. 5831
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1280
m2 uloženie vodomernej šachty, ako vecné bremeno in
rem, na dobu neurčitú
a) odplatne, za jednorazovú odplatu
450,00 EUR
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3

70/2019

7

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na prevod vlastníctva parcely registra „C“ Mgr. Eva
parc.č. 1093/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere Kresánková
13 m2, kat. územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700
ako vlastníctvo Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do
vlastníctva Ladislava Nedelku, bytom Hoštáky 1029/34,
Piešťany, za kúpnu cenu 940,00 EUR s povinnosťou
kupujúceho uhradiť Mestu Piešťany náklady na odmenu
za vypracovanie znal. posudku č. 24/2019 vo výške
110,00 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 funkčne prislúchajúceho
k rodinnému domu vo vlastníctve kupujúceho, súp.č.
1029, na parc.č. 1093/1 kat. územie Piešťany
- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3
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Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na prevod vlastníctva novovytvoreného Mgr. Eva
pozemku označeného ako parc.č. 3537/15 zastavané Kresánková
plochy a nádvoria vo výmere 131 m2, parcela registra
„C“, odčleneného na základe Geometrického plánu č.
177-82/2019 zo dňa 7.6.2019, úradne overeného pod
číslom G1-424/2019 dňa 18.6.2019, z parc.č. 3537/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4158 m2
parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako
vlastníctvo Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mareka
Bučka a Ing. Evy Bučkovej, trvale bytom Helsinská ulica
7535/10, Piešťany, za kúpnu cenu 11 600,00 EUR
s povinnosťou kupujúceho uhradiť Mestu Piešťany
náklady na odmenu za vypracovanie znal. posudku č.
23/2019 vo výške 130,00 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, ktorý funkčne
prislúcha k objektu súp.č. 4866 na parc.č. 3535 vo
vlastníctve kupujúcich.
- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

72/2019

9

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných Mgr. Eva
bremien medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany Kresánková
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 V&S Real Estate, s.r.o., IČO: 45 912 645, so
sídlom Na Kope IV 923/32, 040 16 Košice – mestská
časť Myslava, predmetom zmluvy ktorej je zriadenie
vecných bremien spočívajúcich v povinnosti povinného
z vecného bremena ako vlastníka zaťažených
nehnuteľností, kat. územie Piešťany, zapísaných v LV
č. 5700 a v LV č.4, ako parcely registra „C“, v rozsahu
Geometrického plánu č. 72/2019 zo dňa 6.3.2019,
úradne overeného dňa 24.7.2019 pod č.G1-510/2019
Okresným úradom Piešťany, odbor katastrálny, na
parc.č. 275 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1807 m2 diel 1, parc.č. 895/1 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 3 8691 m2 diel 2, parc.č. 836
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 982 m2 diel 3,
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parc.č. 837 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
3140 m2 diel 4, strpieť zriadenie a uloženie
elektroenergetickej stavby – podzemné káblové NN (1
kV) vedenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elekroenergetického zariadenia, 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 10,0 EUR/m2
rozsahu vecného bremena vyznačeného v Geom.
pláne č. 72/2019
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 1, nehlasoval: 1, neprítomní: 3

73/2019

10

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných Mgr. Eva
bremien medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany Kresánková
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 Klimatech s.r.o., IČO: 31 419 101, so sídlom
Vajanského 58, 921 01 Piešťany, predmetom zmluvy
ktorej je zriadenie vecných bremien spočívajúcich
v povinnosti povinného z vecného bremena ako
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti parc.č. 3608/2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9176 m2, kat.
územie Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, ako parcely
registra „C“, v rozsahu Geometrického plánu č. 11/2019
zo dňa 6.5.2019, úradne overeného dňa 16.5.2019 pod
č.G1-325/2019 Okresným úradom Piešťany, odbor
katastrálny, na parc.č. 9176, diel 1, strpieť zriadenie
a uloženie elektroenergetickej stavby – podzemné
káblové NN (1 kV) vedenie, uloženie dvoch rozvodných
skríň, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elekroenergetických zariadení, ich
odstránenie,
a v celom
rozsahu
zaťaženej
nehnuteľnosti právo vstupu, prechodu a prejazdu peši
a motorovými
a nemotorovými
dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za
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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
10,00 EUR/m2 rozsahu vecného bremena
vyznačeného v Geom. pláne č. 72/2019 a 300,00
EUR za umiestnenie dvoch rozvodných skríň
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 1, nehlasoval: 1, neprítomní: 3

74/2019

11

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného Mgr. Eva
bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany Kresánková
ako povinným z vecného bremena, ktorej predmetom
bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti povinného z vecného bremena ako
vlastníka zaťažených nehnuteľností v kat. území
Piešťany parcela registra „E“ parc.č. 5122/2 orná pôda
v celkovej výmere 545 m2, zapísanej v LV č. 5700
a parcela registra „E“ parc.č. 2-4528/2 zastavané
plochy a nádvoria v celkovej výmere 582 m2 zapísanej
v LV č. 10931, strpieť v rozsahu Geometrického plánu
č. 77/2019 úradne overeného dňa 15.5.2019 pod č. G1 301/2019 Okresným úradom Piešťany, odbor
katastrálny,
a) umiestnenie komunikácie – prístupovej cesty, jej
údržbu a rekonštrukciu
b) právo vstupu, prechodu pešo, prejazdu osobnými,
nákladnými motorovými i nemotorovými vozidlami
v prospech každého vlastníka nehnuteľností v kat.
území zapísaných v LV č. 6325 ako parcely registra „C“
- parc.č. 4449/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere
15770 m2
- parc.č. 4449/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 416
m2
- parc.č. 4449/3 zast. plochy a nádvoria vo výmere 92
m2
- parc.č. 4449/4 zast. plochy a nádvoria vo výmere 41
m2
- parc.č. 4449/5 zast. plochy a nádvoria vo výmere 9 m2
- parc.č. 4449/6 zast. plochy a nádvoria vo výmere 572
m2
- parc.č. 4449/9 zast. plochy a nádvoria vo výmere 191
m2
- parc.č. 4449/11 ostatné plochy vo výmere 2641 m2
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- stavby so súp.č. 4924 na parc.č. 4449/2, hl. stavba
- stavby na parc.č. 4449/1, prístrešok, spevnená plocha
- stavby na parc.č. 4449/3, umyváreň
- stavby na parc.č. 4449/4, prečerpávacia stanica
- stavby na parc.č. 4449/5, trafostanica
- stavby na parc.č. 4449/6, oceľová hala-doc. stavba
- stavby na parc.č. 4449/9, predajňa automobilov
t.č. vo vlastníctve JJ Development s.r.o., so sídlom
Vrbovská cesta 4924/161, Piešťany. IČO: 50 946 455,
vrátane zákazníkov čerpacej stanice postavenej na
týchto parcelách, a to na dobu neurčitú, ako vecné
bremeno in rem
alternatívne
a) odplatne, za jednorazovú odplatu 10,00 EUR/m2
rozsahu vecného bremena vyznačeného v Geom.
pláne č. 77/2019
- schváliť,
Hlasovanie - za: 0, proti: 0, nehlasoval: 6, neprítomní: 3

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento
návrh komisia neschvaľuje!
75/2019
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Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na prevod vlastníctva novovytvorených Mgr. Eva
pozemkov označených ako parc.č. 8235/5 zastavané Kresánková
plochy a nádvoria vo výmere 14 m2 a parc.č. 8235/6
ostatná plocha vo výmere 27 m2, parcely registra „C“,
odčlenených na základe Geometrického plánu č.
212/2018 zo dňa 18.12.2018, úradne overeného pod
číslom 906/2018 dňa 11.1.2019, z parc.č. 8235/2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1657 m2
parcela registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako
vlastníctvo Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do
vlastníctva Západoslovenskej distribučnej, a.s., so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518,
za kúpnu cenu 6 400,00 EUR s povinnosťou
kupujúceho uhradiť Mestu Piešťany náklady na odmenu
za vypracovanie znal. posudku č. 25/2019 vo výške
130,00 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
pod stavbou objektu trafostanice vybudovanej
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kupujúcim a vydania kolaudačného rozhodnutia na
objekt trafostanice
- schváliť,
B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných
bremien medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany
ako
povinným
z vecného
bremena
a
Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako oprávnenou
z vecného bremena, predmetom zmluvy ktorej je
zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnosti
povinného
z vecného
bremena
ako
vlastníka
zaťažených nehnuteľností, kat. územie Piešťany,
zapísaných v LV č. 5700 ako parcely registra „C“
parc. č. 9188 zastav. plocha vo výmere 3 048 m2, diel
1, 2,
parc. č. 8931 zastav. plocha vo výmere 1 723 m2, diel
3,
parc. č. 8848 zastav. plocha vo výmere 3 938 m2, diel
4, 5, 31, 32,
parc. č. 8881 zastav. plocha vo výmere 5 595 m2, diel
6,
parc. č. 8815/1 zastav. plocha vo výmere 1 155 m2, diel
7,
parc. č. 8812/1 zastav. plocha vo výmere 1 457 m2, diel
8,
parc. č. 8811 zastav. plocha vo výmere 2 591 m2, diel
9,
parc. č. 8465 zastav. plocha vo výmere 7 553 m2, diel
10, 30,
parc. č. 8235/2 zastav. plocha vo výmere 1 657 m2, diel
11, 12,
parc. č. 8236 zastav. plocha vo výmere 1 800 m2 diel
13, 14, 15, 16, 17, 18, 33,
parc. č. 8111/1 ostat. plocha vo výmere 7 616 m2, diel
19,
parc. č. 8233 ostat. plocha vo výmere 443 m2, diel 20,
21,
parc. č. 8202 zastav. plocha vo výmere 2 383 m2, diel
22,
parc. č. 8180 zastav. plocha vo výmere 1 354 m2, diel
23,
parc. č. 8112 zastav. plocha vo výmere 2 154 m2, diel
24, 25,
parc. č. 8114 ostat. plocha vo výmere 2 223 m2, diel 26,
parc. č. 8105/4 ostat. plocha vo výmere 293 m2, diel 27,
parc. č. 8242/1 zastav. plocha vo výmere 4 302 m2, diel
28,
parc. č. 8241/1 zastav. plocha vo výmere 145 m2, diel
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29
v rozsahu Geometrického plánu č. 56/2019 zo dňa
20.3.2019, úradne overeného dňa 26.6.2019 pod č.G1426/2019 Okresným úradom Piešťany, odbor
katastrálny, na uvedených parcelách strpieť zriadenie
a uloženie elektroenergetických stavieb – podzemné
káblové NN a VN vedenie, užívanie, prevádzkovanie,
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elekroenergetického
zariadenia, 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 10,00
EUR/m2
rozsahu
vecného
bremena
vyznačeného
v Geom.pláne č. 56/2019
- schváliť,
C/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 13/2012 zo
dňa 2.2.2012
- schváliť,
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3

76/2019
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Komisia po prerokovaní odporúča:
MsR
A/ Návrh na nájom časti „Výhradného informačného MsZ
systému Mesta Piešťany“ v kat. území Mesta Piešťany, Mgr. Eva
vo vlastníctve Mesta Piešťany,
Kresánková
špecifikovaného v Zozname č. 1 „Výhradného
informačného systému mesta Piešťany“, spôsobom
obchodnou verejnou súťažou v zmysle zák.č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov ust. § 9a
ods.1 písm. a) a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.a)
- schváliť
B/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na
nájom časti „Výhradného informačného systému Mesta
Piešťany“ v kat. území Mesta Piešťany vo vlastníctve
Mesta Piešťany, špecifikovaného v Zozname č. 1
„Výhradného informačného systému mesta Piešťany“
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so zložením finančnej zábezpeky vo výške 5 000.- EUR
3. s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného
návrhu, ktorým bude najvyššie ponúknuté ročné
nájomné, pričom minimálna výška ročného nájomného
je stanovená vo výške 13 300.- EUR
4. s dobou nájmu na 5 rokov a pri porušení zmluvných
podmienok právo na ukončenie s 3 - mesačnou
mesačnou výpovednou lehotou
- schváliť
C/ Návrh na odňatie hnuteľného majetku - časti
„Výhradného informačného systému Mesta Piešťany“
označeného v Zozname č. 1 obchodnej verejnej
súťaže, vo vlastníctve Mesta Piešťany zo správy
Služieb mesta Piešťany, p.o., ktorý bude predmetom
nájomnej zmluvy uzavretej s víťazom verejnej
obchodnej súťaže
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 1, nehlasoval: 1, neprítomní: 3

77/2019

14

Komisia po prerokovaní
,, Petíciu s názvom: Petícia za zrušenie parkovacej
politiky Mesta
Piešťany, ktorá má vstúpiť do
platnosti od 01.08.2019 a od 01.11.2019“

MsR
MsZ
OSSaRM
Beáta
Palkechová

- berie na vedomie
Hlasovanie - za: 4, proti: 2, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

78/2019

15

79/2019

16

Materiál sa sťahuje z rokovania komisie

MsR
MsZ
OSSaRM
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
Beáta
Palkechová
Komisia odporúča spracovať koncepciu parkovania OSSaRM
a rezidentského riešenia ulíc: Vážska, A. Dubčeka, Beáta
Vajanského nám., Mierová, Šafárikova, Beethovenova Palkechová
a Ružová.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

80/2019

16

Komisia odporúča vytvorenie parkovacích státí v areáli OSSaRM
futbalového štadióna podľa prílohy vzorového návrhu Beáta
člena komisie.
Palkechová

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
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Komisia odporúča návrh riešenia chodníkov v lokalite OSSaRM
Čahtická ulica pred bytovým domom č. 7793/17, 19, 21 Beáta
podľa predloženého variantu B.
Palkechová
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

82/2019

16

Komisia odporúča pred realizáciou chodníkov v lokalite OSSaRM
Čahtická ulica č. 7793/17,19, 21 odstrániť stavebnú suť. Beáta
Palkechová
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

Zapísal: Ing. Viliam Černý

V Piešťanoch dňa: 11.09.2019

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

Rozdeľovník:
Primátor
Zástupca primátora
Prednosta
Organizačno-právne
Členovia komisie

