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Materiál obsahuje: Dôvodovú správu
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Geometrický plán
Návrh na uznesenie: Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie a
Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie
odporúča schváliť
A/ Zámer na prevod vlastníctva pozemku, parcely registra „C“ č. 5353/2,
záhrada o výmere 8 m2, v kat. úz. Piešťany zapísaného v LV
č. 10931 Mesta Piešťany do vlastníctva Ing. Evy Horejšovej, trvale
bytom Sasinkova 8, 921 01 Piešťany, za kúpnu cenu podľa znaleckého
posudku s povinnosťou kupujúcej uhradiť Mestu Piešťany náklady na
odmenu za vypracovanie znaleckého posudku ako prevod majetku
mesta 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 žiadateľky, vzhľadom na dlhodobé užívanie
pozemku, ktorý je súčasťou žiadateľkinej záhrady na základe historicky
vytýčeného plota
B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku, parcely registra „C“ č. 5353/2,
záhrada o výmere 8 m2, v kat. úz. Piešťany zapísaného v LV
č. 10931 Mesta Piešťany do vlastníctva Ing. Evy Horejšovej, trvale
bytom Sasinkova 8, 921 01 Piešťany, za kúpnu cenu podľa znaleckého
posudku s povinnosťou kupujúcej uhradiť Mestu Piešťany náklady na
odmenu za vypracovanie znaleckého posudku ako prevod majetku
mesta 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 žiadateľky, vzhľadom na dlhodobé užívanie
pozemku, ktorý je súčasťou žiadateľkinej záhrady na základe historicky
vytýčeného plota
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Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom pozemku parcely registra „C“ č. 5353/2 záhrada
o výmere 8 m2, v k.ú. Piešťany. Pozemok sa nachádza v Piešťanoch na ulici Sasinkova.
Mestský úrad Piešťany prijal dňa 21.08.2020 žiadosť Ing. Evy Horejšovej o kúpu
pozemku parc. č. 5353/2, záhrada o výmere 8 m2, v k.ú. Piešťany. Parcela je súčasťou záhrady
vo vlastníctve žiadateľky, ktorú žiadateľka užíva a tvorí súčasť jej oploteného pozemku.
Dôvodom je zosúladenie skutkového stavu s právnym stavom.
Pozemok je zapísaný v liste vlastníctva mesta Piešťany, avšak do majetku mesta bol
zaradený dňa 08.04.2022.
Materiál je predložený ako predaj pozemku mesta funkčne prislúchajúceho k
susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa.
Vyjadrenia odborov:
Odbor investícií a majetku mesta:
Odbor investícií a majetku súhlasí s odpredajom pozemku parcela „C“, parc. č. 5353/2,
záhrada o výmere 8 m² v k.ú. Piešťany, ktorá je vlastníctvom mesta Piešťany, za účelom
majetkovo právneho vysporiadania využívaného a oploteného pozemku.
Odbor stratégie a rozvoj mesta:
Parcela č. 5353/2 reg. „C“ vo vlastníctve Mesta Piešťany, druh pozemku záhrada, o
celkovej výmere 8 m2, je situovaná vo vnútroblokových častiach záhrad rodinných domov
ulice Sasinkova. Na základe historicky vytýčeného plota je predmetný pozemok užívaný
žiadateľkou dlhodobo ako súčasť záhrady parc. č. 5353 v jej vlastníctve. V zmysle
Geometrického plánu č. 177-46/2020 na obnovenie hraníc pôvodných parc. č. 594/12, 594/21
a 594/22 (nové p.č. 5353/1) a pôvodnej parc. č. 594/15 (nové p.č. 5353/2) je z uvedených
dôvodov požadované odkúpenie záujmovej parcely č. 5353/2 od Mesta Piešťany.
Parcela č. 5353/2 nadväzuje zo západnej strany na parcelu č. 5350, ktorá je evidovaná
tiež vo vlastníctve Mesta Piešťany. Podľa našich dostupných informácií sú mestské parcely č.
5350 a stavba na parc. č. 5349, v správe Bytového podniku Piešťany s.r.o.
V prípade, že k požadovanej parcele č. 5353/2 nie je založený právny vzťah v spojitosti s touto
zistenou skutočnosťou a uvedenými nehnuteľnosťami, t.j. ak Bytový podnik Piešťany s.r.o.
zaujme k podanej žiadosti o odkúpenie parcely č. 5353/2 súhlasné stanovisko nemáme z
územnoplánovacieho hľadiska námietky k jej odpredaju.
Odbor ekonomiky a podnikania:
Na základe Vášho I.L. obdržaného emailom dňa 18.02.2022 ohľadom žiadosti Ing. Evy
Horejšovej, bytom Sasinkova 8,921 01 Piešťany o odkúpenie parc. č. 5353/2 o výmere 8 m²
Vám oznamujeme, že predmetná parcela je zapísaná na LV č. 10931 avšak v majetku mesta
Piešťany sa nenachádza. Z uvedeného dôvodu je potrebné tento nesúlad opraviť a
predmetnú parcelu zaradiť do majetku mesta Piešťany.
Pre informáciu uvádzame, že žiadateľka má voči mestu Piešťany svoje daňové a
poplatkové záväzky vyrovnané.
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