Číslo materiálu:
MESTO PIEŠŤANY
Materiál na rokovanie komisií MsZ dňa 14. a 15. júna 2021

Názov materiálu:
Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na kúpu pozemku pod
stavbou „Kompostáreň“

Materiál obsahuje:
dôvodovú správu
výpis Uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 104/2016
list vlastníctva č. 8712, k.ú. Piešťany
geometrický plán č. 9/2020 úradne overený dňa 22.07.2020
pod č. 61-463/2020

Návrh na uznesenia:
I.

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie odporúča schváliť
A/
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom
ktorej je odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch - parcely
registra „C“ parc.č. 1594/4 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 85 m2,
pozemku - parcely registra „C“ parc.č. 1594/26 zastavaná plocha a
nádvoria vo výmere 76 m2 a pozemku - parcely registra „C“ parc.č. 1594/27
zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 9 m2, všetky zapísané na LV č.
8712, v kat. území Piešťany, medzi Mestom Piešťany ako kupujúcim a
predávajúcimi Nedorostová Viera, trvale bytom Jesenského 4914/14,
Piešťany, podiel 2/18-iny a 1/27-ina, Bc. Komadel Milan, trvale bytom
Jánošíková 561/66, Piešťany, podiel 1/3-ina, Nedorostová Anna, trvale
bytom Jesenského
4941/16, Piešťany, podiel 1/27-ina, Marián Nedorost,
trvale bytom Adama Trajana 4651/8, Piešťany, podiel 1/27-ina, za kúpnu
cenu 40,- EUR/m2.

II. Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie odporúča schváliť
A/
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom
ktorej je odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch - parcely
registra „C“ parc.č. 1594/4 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 85 m2,
pozemku - parcely registra „C“ parc.č. 1594/26 zastavaná plocha a
nádvoria vo výmere 76 m2 a pozemku - parcely registra „C“ parc.č. 1594/27
zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 9 m2, všetky zapísané na LV č.

8712, v kat. území Piešťany, medzi Mestom Piešťany ako kupujúcim a
predávajúcimi Nedorostová Viera, trvale bytom Jesenského 4914/14,
Piešťany, podiel 2/18-iny a 1/27-ina, Bc. Komadel Milan, trvale bytom
Jánošíková 561/66, Piešťany, podiel 1/3-ina, Nedorostová Anna, trvale
bytom Jesenského
4941/16, Piešťany, podiel 1/27-ina, Marián Nedorost,
trvale bytom Adama Trajana 4651/8, Piešťany, podiel 1/27-ina, za kúpnu
cenu 40,- EUR/m2.

Spracoval:

Mgr. Lívia Hricová
.........................................
Odbor právny a klientskeho centra MsÚ Piešťany

Predkladá:

RNDr. Denisa Bartošová
Prednostka MsÚ Piešťany

V Piešťanoch

dňa

.........................................

8.6.2021
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany dňa 26.05.2016 prijalo Uznesenie MsZ mesta
Piešťany č. 104/2016, v zmysle ktorého sa zaviazalo uzatvoriť kúpne zmluvy, predmetom
ktorých bude odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku parcely registra „C“ parc.č.
1594/4 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 170 m2, zapísanej v LV č. 8712, kat. územie
Piešťany, budúcim kupujúcim Mestom Piešťany od budúcich predávajúcich Nedorostová
Viera, trvale bytom Jesenského 4914/14, Piešťany, podiel 2/18-iny a 1/27-ina, Bc. Komadel
Milan, trvale bytom Jánošíková 561/66, Piešťany, podiel 1/3-ina, Nedorostová Anna, trvale
bytom Jesenského
4941/16, Piešťany, podiel 1/27-ina, Marián Nedorost, trvale bytom
Adama Trajana 4651/8, Piešťany, podiel 1/27-ina, za kúpnu cenu 40,- EUR/m2, s
podmienkou povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu len v prípade, že Mestu Piešťany bude
poskytnutý nenávratný finančný príspevok na vybudovanie kompostárne v rámci výzvy
Operačného programu kvality životného prostredia.
Na základe uvedeného boli vyhotovené Kúpne zmluvy č. 3532005; 3542005; 355/2005
a 3562005, ktoré boli zverejnené na webovom sídle mesta Piešťany dňa 16.12.2020.
Geometrickým plánom na oddel. pozemku p.č. 1594/1, 1594/4, 1594/27 a zameranie
stavby p.č. 1594/23-26 na vydanie kolaudačného rozhodnutia č. 9/2020 vyhotoveným dňa
29.06.2020, Petrom Vargom – geodetom, IČO: 40 216 616 a úradne overeným dňa
22.07.2020 Ing. Evou Gonovou pod číslom 61-463/2020 (ďalej ako „geometrický plán“) bol
okrem iného zmenený právny stav tak, že pôvodná parcela registra „C“ s parc.č. 1594/4
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 170 m2, zapísanej v LV č. 8712, kat. územie
Piešťany parcela č. 1594/4 bola zmenená nasledovne:
•
•
•

parcela registra „C“ s parc.č. 1594/4 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m2
parcela registra „C“ s parc.č. 1594/26 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 76 m2
parcela registra „C“ s parc.č. 1594/27 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m2

Súčasný právny stav zapísaný na liste vlastníctva č. 8712 pre k.ú. Piešťany po zápise
geometrického plánu je zmenený tak, že namiesto parcely registra „C“ s parc.č.
1594/4 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 170 m2 sú zapísané vyššie uvedené
parcely, v súčte výmery však bezo zmeny.
Zároveň poskytnutím nenávratného finančného príspevku na vybudovanie kompostárne
v rámci výzvy Operačného programu kvality životného prostredia Mestu Piešťany bola
splnená rozväzovacia podmienka na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Predmetom tohto návrhu na uznesenia je návrh na zosúladenie faktického a právneho
stavu v časti majetkovej podstaty a následné schválenie uzavretia kúpnych zmlúv, na
ktoré sa v zmysle Uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 104/2016 Mesto Piešťany dňa
26.05.2016 zaviazalo, t.j. uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odkúpenie
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch - parcely registra „C“ parc.č. 1594/4 zastavaná
plocha a nádvoria vo výmere 85 m2, pozemku - parcely registra „C“ parc.č. 1594/26
zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 76 m2 a pozemku - parcely registra „C“ parc.č.
1594/27 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 9 m2, všetky zapísané na LV č. 8712, v kat.
území Piešťany, medzi Mestom Piešťany akokupujúcim a predávajúcimi Nedorostová Viera,
trvale bytom Jesenského 4914/14, Piešťany, podiel 2/18-iny a 1/27-ina, Bc. Komadel Milan,
trvale bytom Jánošíková 561/66, Piešťany, podiel 1/3-ina, Nedorostová Anna, trvale bytom
Jesenského
4941/16, Piešťany, podiel 1/27-ina, Marián Nedorost, trvale bytom Adama
Trajana 4651/8, Piešťany, podiel 1/27-ina, za kúpnu cenu 40,- EUR/m2.
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MESTO PIEStANY
Ndm. SNP e.3,921 45 Pie5tany

OPaKC:
Vybavuje: Mgr. Jozef Vatrt

V PieSfanoch dfia

Uznesenie MsZ

Mestsk6 zastupitel'stvo

Meia

Pieit'any na svojom zasadnuti dfra 26.5.2016 schvdlilo

Uznesenie Mestsk6ho zastupitel'stva mesta Pie5tany 6. 10412016 v zneni:

Hlasovanie k iastiam ,,A
Uznesenie MsZ

t.

-

8,. en bloc:

10412016

Mestsk6 zastupitellstvo mesta Pie5t'any po prerokovani

A/

Schval'uje

uzawetie zmluvy o budricej kripnej zmluve, predmetom ktorej bude odhipenie
spoluvlastnickych podielov na pozemku parcely registra,,c" parc.d. 1594/4 zxtavan|
plocha a n6dvoria vo vyfmere 170 m2, zapisanej v LV d,. 9712, kat. rizemie pie5t'any,
budricim kupujicim Mestom Pie5t'any od budricich pred6vajricich Nedorostov6 Viera,
trvale bytom Jesenskdho 4914114, PieSt'any, podiel 2/18-iny a l/27-ina, Bc. Komadel
Milan, trvale bytom Jrino5ikov| 561/66, Pie5t'any, podiel 1/3-ina, Nedorostov6 Anna,
trvale b1'tom Jesensk6ho 4941/16, Piest'any, podiel l/27 -ina, Mariiin Nedorost, trvale
bytom Adama Trajana 4651/8, Pie5t'any, podiel l/27 -ina, za kripnu cenu 40,- EUR/m2,
s podmienkou povinnosti uzawiet' kripnu zmluvu len v pripade, Ze Mestu piest'any bude
poskytnut)i nendwatnl/ finandnlf prispevok na vybudovanie kompost6me v rfrnci vlzvy
Operadn6ho programu kvality Zivotn6ho prostredia.

B/

Schval'uje
uzavretie nrijgmnej zmluvy medzi Slovenskly'm pozemkoqfm fondom. Btdkova d.36,
Bratislava, ICO 17 335 345, ako prenajimatel,om a Mestom pie3fany ako n6jomcom,
predmetom ktorej bude n6jom pozemku parcely registra,,c" parc.d. 159414 iastavan|
plocha a n6dvoria vo qimere 170 m2, zapisanej v LV d. 8712,podiel g/lg-in, na dobu
urditri do 31.12.2026, za n6jomn6 vo vlike 0,27 EUR/m2lrok

Pritomnlich

Za:

:

12
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Mgr. Peter Janiovid, PhD.
primetor mesta Pie$tany

Tel.: 033/ 77 65 11'l

teo:

oo 612 031

(Jrad geod6zie, kartografie a katasta Slovenskej r€rubliky

VfPTS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI
Okrcs
Obec
Katastdlne

: 204
: 507440
{zemie : 846309

.
eas vyhotovenia :
:
Udaje platne k
Ditum vyhotovenia

Pie5t'ary
PieSfany

Pieifany

21.5.2021
14:40:06

20.5.2021 18:00:00

Vfpis je nepouZitel'nf na prSvne 6kony

vfpls
Casf

z TIsTU wASTNICTVA 8,8712

l: MA,IETKovA PoDSTATA
Paroely registra ,,C" evidovan6 na katastr6lnej mryo
Podet parciel: 3

Parceln€ dislo

Vimera v

Druh pozerku

1594/4

Sp6sob

vyuZivania
pozemku

m'?

85

Zastavan6 plocha
a

Druh chrfurenej
nehnutelhosti

Umiestnenie
pozemku

Spolodn6
nehnutel'nost'

t8

I

I

16

1

I

Druh
pr6vneho
vzt'ahu

nidvorie

ln6 ridaje:
Bez z6pisu

t594/26

/o Zastavm6plooha
a

)

na{tvofle

Pr6vny vzlah k stavbe sripisne dislo 8010 evidovanej na pozemku parceln6 dislo 1594/26 je evidovani na liste vlastnictva d.
5700.
Ine ftdaje:
Bez z6pisu
1594127

9

Zastavani ploche
a

l8

I

I

nfdvorie

In€ irdaje:
Bez z6pisu
Legenda
Sp6sob vyuZivania pozemku

l6

Pozemok, na ktorom je postaven6 nebytovd budova oznaden6 sirpisnlm dislom

18

Pozemok, na ktoromje dvor

Spoloin6 nehnutelnost'

I

Pozemok nie je spolodnou nehnuteLnost'ou

Umiestnenie pozemku

I

Pozemokje umieshreni v zastavanom fzemi obce

Druh prdvneho vzt'ahu

5

Vlastnik pozemku nie je vlastnikom stavby postavenej na tomto pozemku
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JES' B: WASTNICI A INE OPMVNENE
OSOBY

Z PRAVA K NEITNUTEWOSTI

Vlasfnft
Poiet ylastnikov:
priezvisko. meno, rodn6 meno / Ndzov
Jjtul.
rvltesro rrvaleho pobytu / Sidlo
Oarum narodenii. rorln6 eiiiol tCO I
Ini idenrifikadni idaj

@qzrorffi

Rozhodnutigo schval.ni

C

sTl

.40/2010,Kupna
zmluva

V

1064/61

_

r.ffi

vz IS4gryl

rceln

c^40/2010-Rozhodnutieoschvdleniregir,r"obnou.*J-tiid-lnlll
uohoda o vydani nahn. pt ej.99/gl _ vz
tut94
!

oi

fda

)z

zal

Pr6v

6

fi

Mi*urov6 Matitda r. Iehutov6 (1.d. 1509/42),
D6tun

ird'

ez za

F-X?1illl

"r-d""i"=

s"s'fi[]T,i@

;lllt#a'f

E tid
ez zi

€get
;pos

Karasov6 Helena r. Lehutov6 (d.d.
1509/42), D6trm

F-X'i

illl ;lEtrfj'S

Spol

Dru

s"8'r',il"1'$;@

L€hutov6 Jtlia (d.d. 1509/42),
Ddtum narodenia:
C 401201-0 - Rozhodnu,i" o

r Kvt. LJ rz,

,"*d*t"=

_

*hu6l.rreglstra obnovenej

cd l5,g/42 D Sgl/40

-Bu

evidencie pozem-kov

224

Bez z6pisu.
7

lrhutov5 Mfria

(d.

d- 1509142),D6trum narodenia: -

1/18

Titul nadobudnutia
C 40/2010 - Rozhodnutie o schv6leni regisha obnovenej evidencie pozemkov

Pknl.1312, dd 1509/42D 581/40

-B9f

ln6 fdaje
Bez z|pis't.
Pozn6mky
Bez z6pisu.
8

Mitrurov6 Matilda r. Lehutovi (d.d. 1509/42), D6tum nanod€nia:

-

l/18

Titul nadobudnutia
C 40/2010 - Rozhodnutie o schv6leni registra obnovenej evidencie pozem.kov

Pkvl.13l2. id 661/43 D 592/42

-Bl0a

ln6 udaje
Bez z6pisu.
Pozn6mky
Bez zitpisu.
9

I€hutovf Jflia (d.d- I 509/42), DStum narodenia: -

l/18

Tinrl nadobudnutia
C 40/2010 - Rozhodnutie o schv6leni regista obnov€nej evidencie pozemkov

Pkvl.l3r2, nd661/43 D 592/42 -Bt0d,
In6 fdaje
Bez z6pisu.
Pozn6mky
Bez ziipisu.

l8

t/3

Komadel Milan r. Komadel, Bc., J{no5lkov6 561/66, SR, D6'tum narodena: 16.12.1957

Titul nadobudnutia

V 30/09 - Kirpna zmluva zo dia 14.1.2009 -72109
In6 irdaje
Bez zitpisl.
Pozn6mky
Bez z6pisu.
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Nedorostov6 Anna r. Nedorostov6, J.Jesensk6ho 4941/16, PieSfany,

S\

D6tum nsnoderxio:

t/27

23.05.1954

Titul nadobudnutia

z t0t5/t3

-D 767/2012 -t465/13

In6 udaje
Bez z6pisu,
Pozn6mky
Bez z6pisu.
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N€dorostov6 Viera r. Nedorostoyd, J.Jesensk6ho 4941/14, Piesfany, SR, D6tum n nod€nia:

|

/r'f

09.0t.1947

Tinrl nadobudnutia

z tol5/13 -D 76't /2012 -t465n3
In6 tdaje
Bez z6pisu.

324

Nedorost Mari6n r. Nedoros! Adama Trajana 4551/8, Pielfany' S& DStum narodenia:

28.09.t952

z t0t5/r3

-D

76't

/20t2 -r46slt3

ln6 fdaje
Bez z6pisu.

Bez zitpisl.

Podet spdvcov: I

Poradov€
dislo

K nehnutefnosti
K vlastnikovi

Titul, priezvisko, meno, rodnd meno / Niizov
Micsto trval6ho pobytu / Sidlo
Dihrm narodenii, rddne eisto / tCO r In;i identifikadn! udaj

t7

Slovenskf pozemkovf fon4 Btdkova cesta 36, 81715 Bratislavo

11t491]335345

Titul nadobudnutia
Bez z6pisu.

lne uoaJe

K vlastnikovi por. u 3,4, 5,6,'7,8,9,je pod por. d. l7 spr6va na vsetky parcely tohoto listu vlastnictva

N6jomca
Poradove
dislo

K nehnutel'nosti
K vlastnikovi

Titul, priezvisko, meno, rodn€ meno /N6zov
Miesto trval€ho pobvru / Sidlo
Ddnrm narodenii, roone eisto / ICO I

Ini identifikaeni idaj
Neevidovani

In6 opr6won6 osoba
Poradov6
dislo

Titul, priezvisko, meno, rodn6 meno /N6zov
Miesto trvaleho Dobytu / Sidlo
Ddtum narodenii, roune ei"lo I lCo I tn! identifikatnj' idaj

K nehnutel'nosti
K vlastnikovi

Neevidovani
Ine irdaje - nepriraden6
2-331812020 -Qzn6menie o urd.d.s., GP 9/2020 (irradne oveteny pod t.Gl-462/2020\ '571/21

dasf c: fencnv
Bez tiarch.

Vfpis je nepouZitefnt na pr6vne 6kony
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PeterVarga - GEODET
Doln6 Saliby 736
92502 Doln6 Saliby

uzome

Mepovt

Clslo

Piesfanv

pt9nu

list a.

9n020

r

GEOMETRICKY PLAN '

40 216 616

PieStany

PieStany

Tmawki
Kai.

peter.v arga. geo@gmail. co m

rdo:

Obec

Okr€s

K.aj

Vyhotovit6f

na oddel. pozenku p.t. 1594/1,1594/4,
15s4t27 a zamerante s:?vby p.e. 15s4ns-26
ne vvd4nie kolaudadnaho rozhodnutia.
ursdne

oveil

Dn{ L

Dia:

29.6.2020

|

29.6.2020 |

Peter Varga

PieStanv 66/33

lne

Eva Gonov*

'Ul' lUlU

Ins Richa,d Skdcr

lcrslo.

ldl-htd 1;tp

Nov6 hranico boliv prlode oznaeene

plotom, nA ro n,okrajom b€tdn u
Zaznam podrobnEho m€€nia (meraCsry nacrt)e.

6248
lurrdne bow oaae.ni.h

alslam a o$ehA
rlotere vo vleobecnel do*u m6ni6cil
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