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Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 15.12.2016

Názov materiálu:

PLNENIE UZNESENÍ A INTERPELÁCIÍ Z ROKOVANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY
KONANÉHO DŇA 28. OKTÓBRA 2016, 10. NOVEMBRA 2016
A PLNENIE UZNESENÍ ZA OBDOBIE JÚL – NOVEMBER 2016

Materiál obsahuje: - dôvodovú správu
- plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany konaného dňa 28. októbra 2016, 10. novembra 2016 a
- plnenie uznesení za obdobie júl – november 2016
- plnenie uznesenia MsZ č. 48/2007 A/ - schválené výruby stromov na
verejných priestranstvách v meste Piešťany za obdobie 08/2016 –
10/2016
- plnenie uznesenia MsZ č. 114/2015
- prebiehajúce súdne spory mesta Piešťany k 30.11.2016
- exekúcie v nadväznosti na právoplatne ukončené súdne spory mesta
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
„Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany konaného dňa 28. októbra 2016, 10. novembra 2016
a plnenie uznesení za obdobie júl – november 2016“
- berie na vedomie

Spracovateľ: Ing. Eduard S t r a p a t ý, prednosta MsÚ
Predkladateľ: Ing. Eduard S t r a p a t ý, prednosta MsÚ

Dátum vyhotovenia: 06. 12. 2016

Dôvodová

správa

V prílohe č. 1 predkladáme v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, ktoré boli prijaté
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 28.10.2016 a 10.11.2016
Na základe kontroly plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany za
obdobie júl – november 2016 konštatujeme, že uznesenia mestského zastupiteľstva sú
splnené okrem uznesení, ktoré zostali v plnení a sú uvedené v prílohe č. 2.

Príloha č.1

Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného
dňa 28.10.2016 a 10.11.2016
188/2016
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 29.09.2016
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
informáciu „Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného
dňa 29. septembra 2016“ bude predložené na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa
bude konať dňa 10. novembra 2016.
Zodpovedný:

Ing Eduard Strapatý

Splnené

Plnenie:
informáciu predložení plnenia uznesení a interpelácií z rokovania MsZ na nasledujúcom rokovaní Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany, a to dňa 10. novembra 2016 poslanci MsZ vzali na vedomie.
189/2016
Plaváreň v meste Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zrušenie uznesenia MsZ č. 86/2016 A/ zo dňa 26.5.2016
Zodpovedný:

JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

Splnené

Plnenie:
Zrušenie uznesenia MsZ č. 86/2016 A/ zo dňa 26.5.2016 bolo poslancami schválené.
B/

schvaľuje
predloženie ŽoNFP prostredníctvom spolufinancovanie v rámci výzvy kód : SKHU/1601 vyhlásenej
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Programu Interreg V- A Slovenská republika Maďarsko pre projekt „Increasing of attractiveness of the border area by promotion of partners´ natural
heritage“.
Zodpovedný:

Ing. Alena Horešová

Splnené

Plnenie:
V zmysle prijatého uznesenia ŽoNFP pre projekt „Increasing of attractiveness of the border area by promotion
of partners´ natural heritage“ bola podaná dňa 31.10.2016.
C/

schvaľuje
maximálne celkové spolufinacovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 42 189,99 EUR z celkových
oprávnených výdavkov.
Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

V plnení

Plnenie:
Maximálne celkové spolufinacovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 42 189,99 EUR z celkových
oprávnených výdavkov bude zrealizované v zmysle uznesenia po schválení projektu.
190/2016
Informácia o predložených projektoch k 31.10.2016
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Informácia o predložených projektoch k 31.10.2016
Zodpovedný:

Ing. Alena Horešová

Splnené

Plnenie:
Informáciu o predložených projektoch k 31.10.2016 poslanci vzali na vedomie.
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192/2016
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 29.09.2016
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
„Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa
29.septembra 2016.“
Zodpovedný:

Ing Eduard Strapatý

Splnené

Plnenie:
Materiál „Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa
29.septembra 2016“ vzali poslanci MsZ na vedomie.
193/2016
Riešenie situácie spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
odporúča
0/
Hlasovanie o procedurálnom návrhu na vystúpenie pani Magulovej, zástupkyne odborovej organizácie,
spoločnosť Letisko Piešťany, a. s.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu na vystúpenie Ing. Vargu, výkonného riaditeľa spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu na vystúpenie pána Tomu, zástupcu spoločnosti Anius, a. s. ktorá
pôsobí v spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
Zodpovedný:
Plnenie:
A/

odporúča
Hlasovanie k častiam „A – C“ en bloc:
začať konať v plnení uznesenia MsZ č. 81/2016 a tak znížiť zadlženosť letiska
schváliť.
Zodpovedný:
Plnenie:

B/

M.B.A. Miloš Tamajka
JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

odporúča
realizovať vklad do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. vo výške sumy
získanej z uplatnenia záložného práva za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti v rokoch 2010
až 2016, pričom realizácia tohto vkladu je viazaná na úspešné uplatnenie záložného
práva a splnení nasledovných podmienok:
- všetci aktuálni členovia orgánov spoločnosti (predstavenstvo a dozorná rada) sa
vzdajú svojich nárokov na všetky nevyplatené odmeny
- VZ spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., schváli na najbližšom rokovaní výšku odmien
členom predstavenstva a dozornej rady max. 100,- EUR dovtedy, kým spoločnosť nebude hospodáriť s
kladným hospodárskym výsledkom,
- VZ spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., schváli na najbližšom rokovaní zmenu stanov
tak, aby nakladanie s nehnuteľným majetkom bolo podmienené schválením 90 percent akcionárov,
- VZ spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., schváli do predstavenstva a dozornej rady po jednom členovi,
ktorého navrhne akcionár Mesto Piešťany,
- VZ spoločnosti schváli predaj prebytočného majetku a z takto získaných prostriedkov spoločnosť
Letisko Piešťany, a. s., vysporiada svoje záväzky
schváliť.
Zodpovedný:
Plnenie:
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M.B.A. Miloš Tamajka
JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

193/2016
C/

odporúča
primátorovi rokovať s ostatnými akcionármi, aby sa zaviazali podporovať fungovanie letiska v zmysle záverov
Posúdenie ekonomického stavu Letiska Piešťany, a. s., spracovaným profesorom Kazdom
schváliť.
Zodpovedný:
Plnenie:

M.B.A. Miloš Tamajka
JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

194/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
schvaľuje
A/
zmenu sadzby uvádzanej vo VZN mesta Piešťany č. 11/2014 pre všetkých obyvateľov mesta z 0,073 EUR na
0,067 EUR za osobu na kalendárny deň.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Následne na základe rozpravy v pléne bolo dodatočne uznesenie MsZ č. 194/2016 vyhodnotené ako
uznesenie o pozmeňujúcom návrhu, t. j. bolo schválené!
Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
195/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
schvaľuje
A/
mesto Piešťany poskytne zníženie poplatku vo výške 30% zo základnej sadzby na 1 obyvateľa za rok
poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!

Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
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Splnené

196/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. .../2016, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
V bode Rôzne bolo v súlade s Rokovacím poriadkom nové hlasovanie k VZN v celosti, nakoľko nebola v
hlasovaní k uzneseniu MsZ č. 196/2016 zohľadnená schválená pripomienka poslanca z uznesenia MsZ č.
194/2016.

Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
197/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany Trhový poriadok – Farmárske trhy
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok – Farmárske trhy.

Zodpovedný:

Ing. Petra Širillová

Splnené

Plnenie:
VZN č. 4/2016 nadobudlo účinnosť 01.12.2016.
198/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Zodpovedný:

Ing. Petra Širillová

Splnené

Plnenie:
VZN č. 5/2016 nadobudlo účinnosť 01.12.2016.
199/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 5/2014 Trhový poriadok –
Trhovisko CENTRUM
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 5/2014 Trhový poriadok – Trhovisko
CENTRUM.
Zodpovedný:

Ing. Petra Širillová

Plnenie:
VZN č. 6/2016 nadobudlo účinnosť 01.12.2016.
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Splnené

200/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 6/2014 Trhový poriadok –
Trhovisko KOCKA
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 6/2014 Trhový poriadok – Trhovisko
KOCKA.
Zodpovedný:

Ing. Petra Širillová

Splnené

Plnenie:
VZN č. 7/2016 nadobudlo účinnosť 01.12.2016.
201/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 7/2014 Trhový poriadok –
Piešťanské hody
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 7/2014 Trhový poriadok –
Piešťanské hody.
Zodpovedný:

Ing. Petra Širillová

Splnené

Plnenie:
VZN č. 8/2016 nadobudlo účinnosť 01.12.2016.
202/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 Trhový poriadok –
Vianočné trhy
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
schvaľuje
A/
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 Trhový poriadok – Vianočné
trhy.
Zodpovedný:

Ing. Petra Širillová

Splnené

Plnenie:
VZN č. 9/2016 nadobudlo účinnosť 01.12.2016.
203/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany č. 10/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
č. 10/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí.
Zodpovedný:

Ing Mária Zaťková

Plnenie:
Schválené VZN bolo podpísané primátorom mesta a zverejnené na webovom sídle mesta a v úradných
tabuliach.
204/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
účely
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
schvaľuje
A/
vypustiť v § 3 odstavec 2 poslednú odrážku - v ktorýkoľvek deň na použitie zábavnej pyrotechniky pri
svadbách v mieste konania sobášneho obradu i svadobnej hostiny v čase od 12.00 do 22.00 hod.
Zodpovedný:
Plnenie:

Ing. Richard Rosa
Ing. Mgr. Marcel Mihalik

Uznesenie bolo zapracované do návrhu VZN.
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Splnené

205/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
účely
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
vypustiť v § 3 odstavec 1, slová - a to s výnimkami, uvedenými v odstavci 2, zároveň vypustiť v § 3 - odstavec
2.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:
Plnenie:

Ing. Richard Rosa
Ing. Mgr. Marcel Mihalik

Splnené

Bez nároku na plnenie.
206/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
účely
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
upraviť v § 3 odstavec 2 v prvej výnimke termín dňa 31. decembra od 22.00 do 01.00 hodiny nasledujúceho
kalendárneho dňa, t. j. 1. januára príslušného roku.
Zodpovedný:
Plnenie:

Ing. Richard Rosa
Ing. Mgr. Marcel Mihalik

Splnené

Uznesenie bolo zapracované do VZN.
207/2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
účely
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
schvaľuje
A/
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely s
pripomienkami poslancov.
Zodpovedný:
Plnenie:

Ing. Richard Rosa
Ing. Mgr. Marcel Mihalik

Splnené

Schválené VZN bolo podpísané primátorom,vyvesené v úradných tabuliach a nadobudlo účinnosť
01.12.2016.
208/2016
Návrh Zmeny a doplnenia Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany, p. o.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany, p. o.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

V plnení

Plnenie:
Zmena a doplnenie Zriaďovacej listiny SMP, p.o. a Úplné znenie Zriaďovacej listiny SMP, p.o. boli predložené
na podpis primátorovi mesta.

6 / 10

209/2016
Návrh na presun finančných prostriedkov za účelom vybudovania workoutového ihriska v areáli Základnej školy
Mojmírova 98, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
návrh na presun finančných prostriedkov z rozpočtovej kategórie 630 – Tovary a služby do rozpočtovej
položky 717 001 – Realizácia novej stavby za účelom vybudovania workoutového ihriska v areáli Základnej
školy Mojmírova 98, Piešťany v úhrnnej sume 2090, - EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Rudolf Kollár

Splnené

Plnenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní schválilo návrh na presun finančných prostriedkov z
rozpočtovej kategórie 630 – Tovary a služby do rozpočtovej položky 717 001 – Realizácia novej stavby za
účelom vybudovania workoutového ihriska v areáli ZŠ Mojmírova 98, Piešťany v úhrnnej sume 2 090,- €.
Uvedené finančné prostriedky budú použité podľa účelu na úhradu faktúry.
210/2016
Delegovanie zástupcu mesta Piešťany do rady školy pri Materskej škole 8. mája 2, Piešťany,
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
návrh delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole 8. mája 2, Piešťany:
Ing. Tomáša Hudcoviča.
Zodpovedný:

PhDr. Jolana Podobová

Splnené

Termín: 16. 11. 2016

Plnenie:
Na základe Uznesenia MsZ č. 210/2016 bolo Rade školy pri MŠ 8. mája 2, Piešťany, písomne oznámené
delegovanie nového zástupcu Mesta Piešťany - Ing. Tomáša Hudcoviča.
211/2016
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, lokalita Sadová
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Hlasovanie k častiam „A – B en bloc:
podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, označenej ako parcela registra „C“ parc. č.
3067 záhrady vo výmere 431 m2 kat. územie Piešťany, zapísanej v L.V. č. 5700 ako vlastníctvo Mesta
Piešťany so zložením finančnej zábezpeky vo výške minimálneho ročného nájomného vo výške 215,50 EUR,
s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorým bude najvyššia ponúknutá kúpna
cena, pričom minimálna výška ročného nájomného je stanovená vo výške 215,50 EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Oznámenie o vyhlásení obch. verejnej súťaže boli zverejnené na úradných tabuliach, na webovej stránke
Mesta Piešťany, v periodiku A.B. a zároveň boli zverejnené aj podmienky obchodnej verejnej súťaže.
B/

schvaľuje
poverenie primátora Mesta Piešťany vymenovať členov komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov.
Zodpovedný:
Plnenie:
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212/2016
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Igora Žlnaya a manželku, Martu Žlnayovú, lokalita Kláštorská
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
prevod vlastníctva pozemku parc. č. 2423/2 orná pôda vo výmere 29 m2, diel 2, oddeleného Geometrickým
plánom č. 233/2016 zo dňa 27.7.2016 z pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaného v LV č. 10931
ako parcela registra „E“ parc. č. 4169/5 orná pôda vo výmere 115 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva
Igora Žlnaya a manželky Marty Žlnayovej, trvale bytom Orviská cesta 7676/7A, Piešťany, za kúpnu cenu
20,25 EUR/m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov § 9 a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl VI. ods. 9 písm.
c) – prevod vlastníctva pozemku mesta do výmery 50 m2 funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku
žiadateľa.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná zo strany Mesta Piešťany. Druhá zmluvná strana bola pozvaná k podpisu.
213/2016
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Pozemstav, a. s., lokalita Bodona
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z
vecného bremena a Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518, sídlo Čulenova 6, 816 47
Bratislava, ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach, k.ú Piešťany, zapísaných v LV č. 5700
ako parc. č. 1505/109 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4270 m2, parc. č. 1515/2 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 34 m2, zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia – NN distribučného
rozvodu, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, stavebné úpravy a
jeho odstránenie, v nevyhnutnom rozsahu za účelom jeho užívania, prevádzkovania, údržbu, opravy, právo
vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
mechanizmami oprávneným z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu zaťažených parciel, za účelom
výkonu povolených činností súvisiacich s prevádzkou elektroenergetického zariadenia, v rozsahu
Geometrického plánu č. 44566727-46/2016 zo dňa 12.9.2016, na dobu neurčitú, s tým, že v prípade
odplatnosti za zriadenie vecného bremena, bude platiteľom Pozemstav, a.s., IČO: 31 410 171, sídlo
Staničná 41, Piešťany odplatne za 10,- EUR 1 m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č.
44566727-46/2016.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola vypracovaná zo strany Mesta Piešťany, v súčasnosti je na pripomienkovaní a doplnení u
Západoslovenskej distribučnej, a.s..
214/2016
Návrh na prevod vlastníctva časti pozemku pre Milan Klačmana, lokalita Urbánkova, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc. č. 7084/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 60
m2 kat. územie Piešťany, vytvorenej odčlenením Geometrickým plánom č. 177-174/2016 zo dňa 3.10.2016 z
parcely registra „C“ parc. č. 7084 zastavené plochy a nádvoria v celkovej výmere 256 m2 kat. územie
Piešťany, zapísanej v LV č. 4 vo vlastníctve Mesta Piešťany, do vlastníctva Milana Klačmana, trvale bytom
Urbánkova 2912/7, Piešťany, za kúpnu cenu 105,30 EUR/m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) – prevod pozemku, ktorý je
susediacim pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, za účelom jeho využívania ako parkovacie miesto
alebo umiestnenie záhradnej kôlne pre uloženie záhradných pomôcok a náradia.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Kúpna zmluva bola vypracovaná podpísaná Mestom Piešťany. Druhá zmluvná strana bola pozvaná k podpisu
zmluvy.
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215/2016
Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Orange Slovensko, a. s., lokalita
Winterova
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“), medzi zmluvnými
stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a spol. Orange Slovensko, a. s., IČO 35 697
270, so sídlom Metodova 8, Bratislava, ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti, k. ú. Piešťany,
zapísanej v LV č. 5700 ako parcely registra „C“, parc. č. 6462/1 ostatné plochy v celkovej výmere 8591 m2,
zriadenie a uloženie prípojky, v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej parcely právo vstupu, prechodu a prejazdu
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným
z vecného bremena za účelom prevádzkovania optickej prípojky, uloženej v trase a v rozsahu podľa situácie,
s tým, že rozsah vecného bremena bude upresnený geometrickým plánom po zameraní vecného bremena,
vypracované na náklady budúceho oprávneného odplatne za 10,- EUR 1 m2 vecného bremena vyznačeného
geometrickým plánom.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Žiadateľom bolo písomné oznámené schválené uznesenie s tým, aby sa vyjadrili, či súhlasia s uzatvorením
zmluvy.
216/2016
Návrh na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, lokalita A. Trajan a ul. Svätoplukova, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A 1/
schvaľuje
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vlastníctve Anton Galo, trvale bytom Javorová 2877/5,
Piešťany, kat. územie Piešťany, zapísaných v LV č. 10377 ako Parc.č. 614/2 zast. plochy a nádvoria vo
výmere 134 m2
Parc. č. 10062/4 zast. plochy a nádvoria vo výmere 300 m2
Parc. č. 10066/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 501 m2
Parc. č. 10066/3 zast. plochy a nádvoria vo výmere 360 m2
Parc. č. 10066/5 zast. plochy a nádvoria vo výmere 70 m2
Parc. č. 10077/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 479 m2
postupom v zmysle zák. č. 66/2009 Z. z.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Právnemu zástupcovi žiadateľov JUDr. Bolješikovi bolo písomne oznámené schválené Uznesenie č.
216/2016.
A 2/

schvaľuje
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku vo vlastníctve Anton Galo, trvale bytom Javorová 2877/5,
Piešťany, kat. územie Piešťany, zapísaného v LV č. 10377 ako parc. č. 10065/3 zast. plochy a nádvoria
vo výmere 451 m2 - formou zámeny pozemku za pozemok vo vlastníctve Mesta Piešťany.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Plnenie rovnaké ako v časti A/ uznesenia.
A 3/

schvaľuje
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku vo vlastníctve Anton Galo, trvale bytom Javorová 2877/5,
Piešťany, kat. územie Piešťany, zapísaného v LV č. 10377 ako parc. č. 10065/3 zast. plochy a nádvoria
vo výmere 451 m2 - prevodom vlastníctva do vlastníctva Mesta Piešťany za kúpnu cenu podľa znaleckého
posudku.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Plnenie rovnaké ako v časti A/ uznesenia.
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Splnené

216/2016
B/

schvaľuje
návrh na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vlastníctve Hotel Piešťany, s. r. o., IČO: 45 858
161, so sídlom Hlohovská cesta 348/44, Nemčice, kat. územie Piešťany, zapísaných v LV č. 10216 ako
Parc.č.10062/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 608 m2, Parc. č. 10060/3, z nej časť tvoriacej priľahlú
plochu ku komunikácii na parc. č. 10062/1 postupom v zmysle zák. č. 66/2009 Z. z.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Plnenie rovnaké ako v časti A/ Uznesenia.
217/2016
Členstvo mesta Piešťany v záujmovom združení právnických osôb – Klaster regionálneho rozvoja – západné
Slovensko
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
návrh na súhlas s členstvom mesta Piešťany v záujmovom združení právnických osôb – Klaster regionálneho
rozvoja – Západné Slovensko, IČO: 37 840 371, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, pričom výška
ročného členského príspevku bude 1 000,- EUR.
Zodpovedný:

JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

Splnené

Plnenie:
Návrh na súhlas s členstvom mesta Piešťany v záujmovom združení právnických osôb – Klaster regionálneho
rozvoja – Západné Slovensko bol poslancami MsZ schválený.
218/2016
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2016
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
berie na vedomie
A/
Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r.
2016.
Zodpovedný:

Ing. Peter Konečný

Splnené

Plnenie:
Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r.
2016 poslanci MsZ vzali na vedomie.
219/2016
Rôzne
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
V súlade s Rokovacím poriadkom prebehlo nové hlasovanie k VZN (bod č. 6 programu MsZ) v celosti,
nakoľko nebola v hlasovaní k uzneseniu MsZ č. 196/2016 zohľadnená schválená pripomienka poslanca z
uznesenia MsZ č. 194/2016.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. .../2016, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami poslancov.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
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Splnené

Príloha č. 2

Plnenie Uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany za obdobie júl november 2016
154/2016
Rôzne
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
ukladá
Mestu Piešťany uverejniť na webovej stránke mesta, najneskôr do 30.04. bežného roku, Plán verejného
obstarávania mesta na príslušný rok, ako aj všetkých organizácií zriadených mestom, vrátane základných
škôl a materských škôl. Tento Plán VO zároveň musia uverejniť na svojej webovej stránke uvedené
organizácie mesta.
Zodpovedný:

Ing. Peter Mihalik P.

V plnení

Plnenie:
Mesto Piešťany bude postupovať v zmysle prijatého uznesenia.
159/2016
Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
odporúča
SMP p. o. naďalej analyzovať vzniknuté náklady na poskytovanie cintorínskych služieb s cieľom získania
informácie o ich oprávnenosti a efektívnosti vynakladaní, spracovať snímky pracovnej doby všetkých
zamestnancov, čím sa získajú doplňujúce informácie o využívaní ich pracovného času.
Zodpovedný:

Ing. Hana Dupkaničová

V plnení

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
160/2016
Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
ukladá
A/
MsÚ v spolupráci so Službami mesta Piešťany pripraviť detailnú špecifikáciu činností Strediska pietnych
služieb a ich rozdelenia na jednotlivé segmenty údržby, správy, pohrebných služieb ako podklad pre prípadné
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže alebo ďalšie riešenie optimalizácie Strediska pietnych služieb.
Zodpovedný:

Ing. Hana Dupkaničová

V plnení

Plnenie:
Detailná špecifikácia činností Strediska pietnych služieb a ich rozdelenia na jednotlivé segmenty údržby,
správy, pohrebných služieb ako podklad pre prípadné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže alebo ďalšie
riešenie optimalizácie Strediska pietnych služieb je v štádiu prípravy.
161/2016
Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
odporúča
aby o ušetrené finančné prostriedky za triedený zber odpadu v roku 2017, znížili SMP, p. o. ceny za
cintorínske služby.
Zodpovedný:

Ing. Hana Dupkaničová

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
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V plnení

171/2016
Návrh možností na vyriešenie duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - MŠ Valová Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
odporúča
vedeniu mesta ďalej rokovať s OÚ Trnava o riešení danej spornej situácie predmetnej nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Plnenie:

JUDr. Pavol Vermeš, PhD.
JUDr. Lívia Damboráková
Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Mestský úrad má spracované ďalšie návrhy riešenia nehnuteľnosti na Valovej ulici v Piešťanoch, v intenciách
rokovania MsZ, ktoré boli odkonzultované s Okresným úradom Trnava, ale tento s nimi nesúhlasí.
Predmetný návrh bude zaslaný písomne na OÚ Trnava, ktorý ho opätovne postúpi na ministerstvo k
vyjadreniu.
172/2016
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú, lokalita
Holubyho, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným
z vecného bremena, v prospech vlastníka parc. č. 5306/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 799 m2 parcela
registra „C“ , t. č. vo vlastníctve MUDr. Martina Mrázika, trvale bytom Hlboká 4590/88, Piešťany a Petry
Mrázikovej, trvale bytom Pod Párovcami 5190/3C, Piešťany, ako oprávnených z vecného bremena,
spočívajúceho v práve prechodu pešo a motorovým vozidlom cez pozemok vo vlastníctve Mesta Piešťany,
v správe školy ZŠ Holubyho, IČO: 36080349, zapísanej v LV č. 9654 ako parcela registra „C“, parc. č. 5307/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 582 m2, k. ú. Piešťany, v rozsahu dielu 1 vo výmere 155 m2
vyznačenom Geometrickým plánom č. 177-91/2016 na zriadenie vecného bremena bezodplatne.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola vypracovaná odd. IT a MS MsÚ Piešťany, zmluva bola podpísaná zmluvnými stranami a bol
Mestom Piešťany podaný návrh na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností.
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173/2016
Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MS Finance 5, s. r. o., lokalita Skalná, Krajinská cesta, Piešťany a
návrh na prevod vlastníctva pozemkov obchodnou verejnou súťažou
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Hlasovanie o možnosti vystúpiť zástupcovi spoločnosti MS Finance 5:
Prítomných :
18
Za
:
18
prevod vlastníctva pozemkov kat. územie Piešťany, vytvorených Geom. plánom č. 40-25/2016 zo dňa
20.4.2016 z pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaných v LV č. 5700 a po rozdelení geom. plánom
označených ako:
- parc. č. 8055/9 ostatná plocha vo výmere 705 m2vytvorenej z parc. č. 8055/1
a parc.č. 8055/7, za kúpnu cenu 94,81 EUR/m2
- parc. č. 8055/10 ostatné plochy vo výmere 1066 m2 vytvorenej z parc. č.
8055/1, za kúpnu cenu 94,80 EUR/m2
- parc. č. 8055/11 ostatné plochy vo výmere 94 m2 vytvorenej z parc. č.
8055/2 a z parc. č. 8055/5, za kúpnu cenu 74,08 EUR/m2
- parc. č. 8242/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 101 m2 vytvorená
z parc. č. 8242, za kúpnu cenu 105,64 EUR/m2
- parc. č. 8242/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2 vytvorená
z parc. č. 8242, za kúpnu cenu 42,93 EUR/m2 do vlastníctva spoločnosti MS
Finance 5, s. r. o., IČO:46 903569, sídlo Nám. SNP č. 4, Piešťany, ako dôvod
hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) – prevod pozemkov, ktoré sú
užívané žiadateľom, funkčne prislúchajúce k susediacim pozemkom vo
vlastníctve kupujúceho za účelom rekonštrukcie jestvujúcich a vybudovanie
nových parkovacích plôch pri objekte s. č. 2954 v súlade s Rozhodnutím
o umiestnení stavby č .j. 03200/22/3/2014-Bo-Ty v súvislosti so zámerom
rekonštrukcie hotela Atóm.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
B1/

schvaľuje
prevod vlastníctva pozemkov kat. úz. Piešťany vytvorených Geom. plánom č. 40- 25/2016 zo dňa 20.4.2016 z
pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaných v LV č. 5700 a po rozdelení geom. plánom označených
ako:
- parc. č. 9670/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 220 m2 vytvorenej z parc. č. 9670, za kúpnu
cenu 84,24 EUR/m2
- parc. č. 9682/7 ostatné plochy vo výmere 447 m2 vytvorenej z parc. č. 9682, za kúpnu cenu 84,24
EUR/m2 vlastníctva spoločnosti MS Finance 5, s.r.o., IČO:46 903569, sídlo Nám. SNP č. 4, Piešťany, ako
dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) - prevod pozemkov pre účely vybudovania parkovacích
plôch funkčne prislúchajúcich k investícii, ktorou je rekonštrukcia hotela Atóm na business centrum pre
kupujúceho s tým, že kupujúci sa zaväzuje na vlastné náklady a v rovnakej kvalite, ako budú realizované
parkovacie plochy slúžiace kupujúcemu, opraviť a zrekonštruovať aj ostávajúcu časť mestského parkoviska
na parc. č. 9670/1 a odovzdať túto investíciu bezodplatne do majetku Mesta Piešťany.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná Mestom Piešťany. Dňa 7.12.2016 bude zmluva odovzdaná na podpis druhej
zmluvnej strane za účelom jej podpísania.
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173/2016
B2/

schvaľuje
prevod vlastníctva pozemkov kat. úz. Piešťany vytvorených Geom. plánom č. 40-25/2016 zo dňa 20.4.2016 z
pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaných v LV č. 5700 a po rozdelení geom. plánom označených
ako:
- parc. č. 9670/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 220 m2 vytvorenej z parc. č. 9670, za kúpnu
cenu 84,24 EUR/m2
- parc .č. 9682/7 ostatné plochy vo výmere 447 m2 vytvorenej z parc. č. 9682, za kúpnu cenu 84,24
EUR/m2 vlastníctva spoločnosti MS Finance 5, s. r. o., IČO:46 903569, sídlo Nám. SNP č. 4, Piešťany, ako
dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov §
9a ods. 8 písm. e) - prevod pozemkov ako funkčne súvisiaci priestor s vlastníctvom spoločnosti, ktorá má
zámer vybudovať Bussines centrum s tým, že kupujúci zrekonštruuje a opraví parkovisko na parc. č. 9670/1
vo vlastníctve mesta ako aj okolitú zeleň a túto investíciu odovzdá bezplatne do vlastníctva Mesta Piešťany.
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
B3/

schvaľuje
prevod vlastníctva pozemkov kat. územie Piešťany, vytvorených Geom. plánom č. 40-25/2016 zo dňa
20.4.2016 z pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaných v LV č. 5700 a po rozdelení geom. plánom
označených ako:
- parc. č. 9670/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 220 m2 vytvorenej z parc. č. 9670
- parc. č. 9682/7 ostatné plochy vo výmere 447 m2 vytvorenej z parc. č. 9682 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).
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
C A/

schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a spol. MS Finance 5, s. r. o., IČO
46 903569, sídlo Nám. SNP č. 4, Piešťany, ako nájomcom, predmetom ktorej budú pozemky vytvorené
Geom. plánom č. 40-25/2016 zo dňa 20.4.2016 z pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaných v LV
č. 5700 a po rozdelení geom. plánom označených ako:
-parc. č. 9670/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 220 m2 vytvorenej z parc. č. 9670
-parc. č. 9682/7 ostatné plochy vo výmere 447 m2 vytvorenej z parc. č. 9682 na dobu určitú 30 rokov, za
nájomné 1,- EUR/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) – nájom pozemkov za účelom vybudovania a zrekonštruovania
parkoviska na prenajatých pozemkoch parc. č. 9670/2 a parc. č. 9682/7, na náklady nájomcu, pričom
prenajaté parkoviská bude nájomca užívať počas doby nájmu denne od 8.00 hod. do 18.00 hod. a od 18.00
hod do 8.00 hod. budú tieto parkovacie plochy môcť byť využívané aj verejnosťou, so záväzkom nájomcu
udržiavať parkoviská na prenajatých pozemkoch na vlastné náklady počas celej doby nájmu a po skončení
nájmu parkoviská vybudované na predmete nájmu nájomca prevedie bezodplatne do vlastníctva Mesta
Piešťany s podmienkou zrekonštruovania v rovnakej kvalite parkovisko na parc. č. 9670/1.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Plnenie rovnaké ako v časti B1 uznesenia.
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V plnení

173/2016
C B/

schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a spol. MS Finance 5, s. r. o., IČO
46 903569, sídlo Nám. SNP č. 4, Piešťany, ako nájomcom, predmetom ktorej bude pozemok vytvorený
Geom. plánom č. 40-25/2016 zo dňa 20.4.2016 z pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaného v LV č.
5700 a po rozdelení geom. plánom označený ako:
- parc. č. 9670/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 780 m2 vytvorenej geom. plánom z parc. č.
9670, za nájomné 1,- EUR za celú dobu nájmu, na dobu určitú do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
povolení na užívanie parkoviska, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) – nájom pozemku za účelom zrekonštruovania
verejného parkoviska na náklady nájomcu v rovnakej kvalite, ako budú realizované parkovacie plochy
slúžiace kupujúcemu, s tým, že po nadobudnutí rozhodnutia o povolení užívania
parkoviska tieto nájomca
bezodplatne prevedie do vlastníctva Mesta Piešťany.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Plnenie rovnaké ako v časti B1 uznesenia.
174/2016
Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MS Finance 5, s. r. o., lokalita Skalná, Krajinská cesta, Piešťany a
návrh na prevod vlastníctva pozemkov obchodnou verejnou súťažou.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
prostriedky získané z predaja pozemkov p. č. 8055/9, 8055/10, 8055/11, 8242/2, 8242/3 viazať na výdavkovú
položku rozpočtu mesta Piešťany Plaváreň Piešťany.
Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

V plnení

Plnenie:
Finančné prostriedky získané, z predaja pozemkov spoločnosti MS Finance 5, s.r.o. lokalita Skalná, budú
účelovo viazané v zmysle prijatého uznesenia MsZ na Plaváreň Piešťany.
175/2016
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Aupark Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z
vecného bremena a AUPARK Piešťany, spol. s r.o., IČO 35 880 741, so sídlom Karadžičova 12, 821 08
Bratislava, ako t.č. oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka
zaťaženej nehnuteľností strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti parc.č. 8031 zastavané plochy a nádvoria
zriadenie v prospech vlastníka nehnuteľností stavby súp.č. 7555 na parc.č. 7666/6, parc. č. 7666/6 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 9351 m2 a parc. č. 7666/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 330 m2
zapísaných v LV č. 10284 t. č. ako vlastníctvo spol. AUPARK Piešťany, spol. s r.o., IČO 35 880 741, so
sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, uloženie vodomernej šachty v rozsahu dielu 1 vo výmere
4 m2 na parc. č. 8031 vyznačenom Geometrickým plánom č. 102/2016, užívanie, prevádzkovanie,
údržbu, opravy a v nevyhnutnom rozsahu za účelom jej užívania, prevádzkovania, údržbu, opravy právo
prístupu v celom rozsahu parc. č. 8031 k vodomernej šachte, ako vecné bremeno in rem odplatne za 10, EUR /1 m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom 102/2016.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola vyhotovená, jej návrh bol zaslaný na doplnenie druhej zmluvnej strane. Po doplnení bude
zmluva predložená na podpis štatutárnemu zástupcovi Mesta Piešťany.
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179/2016
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Lodenica
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, 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 oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka
zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na tejto nehnuteľnosti parc. č. 10227/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 18
568 m2 k. ú. Piešťany, zriadenie a uloženie predĺženia jestvujúcej sekundárnej káblovej siete NN, v rozsahu
Geometrického plánu č. 134/2016 úradne overeného dňa 18.5.2016, užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetickej
stavby a jej odstránenie, s tým, že v prípade schválenia odplatnosti za zriadenie vecného bremena, bude
platiteľom spol. SET-UP s. r. o., IČO 36 262 382, so sídlom Ul. Rastislavova 1, Piešťany odplatne za 10,EUR/ m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č.
134/2016, v celkovej výmere 297
m2..
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola vyhotovená, podpísaná zmluvnými stranami. Po vykonaní úhrady za zriadenie vecného bremena
bude podaný Mestom Piešťany návrh na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností.
184/2016
Rôzne
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
aby MsÚ mesta Piešťany zorganizoval pracovné stretnutie za účasti riaditeľov ZŠ a Knižnice, ako aj
zástupcov seniorov so spoločnosťou Naturpack o osvetových aktivitách, zameraných na triedenie odpadu v
meste Piešťany.
Zodpovedný:

Ing. Alena Horešová

V plnení

Plnenie:
Riaditelia materských a základných škôl na území mesta Piešťany realizujú prostredníctvom spoločnosti
NATUR-PACK aktivity zamerané na podporu triedeného zberu a recykláciu v meste Piešťany.
186/2016
Rôzne
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
odporúča
pre primátora mesta vstúpiť do rokovania s vedením SLK Piešťany, a. s. o možnosti dlhodobého prenájmu
kúpaliska Eva na dobu 30 rokov.
Zodpovedný:

M.B.A. Miloš Tamajka

V plnení

Plnenie:
Informácia bude predložená na rokovaní mestského zastupiteľstva v mesiaci december.
189/2016
Plaváreň v meste Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zrušenie uznesenia MsZ č. 86/2016 A/ zo dňa 26.5.2016
Zodpovedný:

JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

Splnené

Plnenie:
Zrušenie uznesenia MsZ č. 86/2016 A/ zo dňa 26.5.2016 bolo poslancami schválené.
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189/2016
B/

schvaľuje
predloženie ŽoNFP prostredníctvom spolufinancovanie v rámci výzvy kód : SKHU/1601 vyhlásenej
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Programu Interreg V- A Slovenská republika Maďarsko pre projekt „Increasing of attractiveness of the border area by promotion of partners´ natural
heritage“.
Zodpovedný:

Ing. Alena Horešová

Splnené

Plnenie:
V zmysle prijatého uznesenia ŽoNFP pre projekt „Increasing of attractiveness of the border area by promotion
of partners´ natural heritage“ bola podaná dňa 31.10.2016.
C/

schvaľuje
maximálne celkové spolufinacovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 42 189,99 EUR z celkových
oprávnených výdavkov.
Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

V plnení

Plnenie:
Maximálne celkové spolufinacovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 42 189,99 EUR z celkových
oprávnených výdavkov bude zrealizované v zmysle uznesenia po schválení projektu.
208/2016
Návrh Zmeny a doplnenia Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany, p. o.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany, p. o.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

V plnení

Plnenie:
Zmena a doplnenie Zriaďovacej listiny SMP, p.o. a Úplné znenie Zriaďovacej listiny SMP, p.o. boli predložené
na podpis primátorovi mesta.
212/2016
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Igora Žlnaya a manželku, Martu Žlnayovú, lokalita Kláštorská
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
prevod vlastníctva pozemku parc. č. 2423/2 orná pôda vo výmere 29 m2, diel 2, oddeleného Geometrickým
plánom č. 233/2016 zo dňa 27.7.2016 z pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaného v LV č. 10931
ako parcela registra „E“ parc. č. 4169/5 orná pôda vo výmere 115 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva
Igora Žlnaya a manželky Marty Žlnayovej, trvale bytom Orviská cesta 7676/7A, Piešťany, za kúpnu cenu
20,25 EUR/m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov § 9 a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl VI. ods. 9 písm.
c) – prevod vlastníctva pozemku mesta do výmery 50 m2 funkčne prislúchajúci k susediacemu pozemku
žiadateľa.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná zo strany Mesta Piešťany. Druhá zmluvná strana bola pozvaná k podpisu.
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213/2016
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Pozemstav, a. s., lokalita Bodona
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z
vecného bremena a Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518, sídlo Čulenova 6, 816 47
Bratislava, ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach, k.ú Piešťany, zapísaných v LV č. 5700
ako parc. č. 1505/109 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4270 m2, parc. č. 1515/2 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 34 m2, zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia – NN distribučného
rozvodu, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, stavebné úpravy a
jeho odstránenie, v nevyhnutnom rozsahu za účelom jeho užívania, prevádzkovania, údržbu, opravy, právo
vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
mechanizmami oprávneným z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu zaťažených parciel, za účelom
výkonu povolených činností súvisiacich s prevádzkou elektroenergetického zariadenia, v rozsahu
Geometrického plánu č. 44566727-46/2016 zo dňa 12.9.2016, na dobu neurčitú, s tým, že v prípade
odplatnosti za zriadenie vecného bremena, bude platiteľom Pozemstav, a.s., IČO: 31 410 171, sídlo
Staničná 41, Piešťany odplatne za 10,- EUR 1 m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č.
44566727-46/2016.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola vypracovaná zo strany Mesta Piešťany, v súčasnosti je na pripomienkovaní a doplnení u
Západoslovenskej distribučnej, a.s..
214/2016
Návrh na prevod vlastníctva časti pozemku pre Milan Klačmana, lokalita Urbánkova, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc. č. 7084/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 60
m2 kat. územie Piešťany, vytvorenej odčlenením Geometrickým plánom č. 177-174/2016 zo dňa 3.10.2016 z
parcely registra „C“ parc. č. 7084 zastavené plochy a nádvoria v celkovej výmere 256 m2 kat. územie
Piešťany, zapísanej v LV č. 4 vo vlastníctve Mesta Piešťany, do vlastníctva Milana Klačmana, trvale bytom
Urbánkova 2912/7, Piešťany, za kúpnu cenu 105,30 EUR/m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) – prevod pozemku, ktorý je
susediacim pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, za účelom jeho využívania ako parkovacie miesto
alebo umiestnenie záhradnej kôlne pre uloženie záhradných pomôcok a náradia.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Kúpna zmluva bola vypracovaná podpísaná Mestom Piešťany. Druhá zmluvná strana bola pozvaná k podpisu
zmluvy.
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215/2016
Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Orange Slovensko, a. s., lokalita
Winterova
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“), medzi zmluvnými
stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a spol. Orange Slovensko, a. s., IČO 35 697
270, so sídlom Metodova 8, Bratislava, ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti, k. ú. Piešťany,
zapísanej v LV č. 5700 ako parcely registra „C“, parc. č. 6462/1 ostatné plochy v celkovej výmere 8591 m2,
zriadenie a uloženie prípojky, v nevyhnutnom rozsahu zaťaženej parcely právo vstupu, prechodu a prejazdu
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným
z vecného bremena za účelom prevádzkovania optickej prípojky, uloženej v trase a v rozsahu podľa situácie,
s tým, že rozsah vecného bremena bude upresnený geometrickým plánom po zameraní vecného bremena,
vypracované na náklady budúceho oprávneného odplatne za 10,- EUR 1 m2 vecného bremena vyznačeného
geometrickým plánom.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Žiadateľom bolo písomné oznámené schválené uznesenie s tým, aby sa vyjadrili, či súhlasia s uzatvorením
zmluvy.
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Predloženie informácie o schválených výruboch stromov na verejných priestranstvách
v meste Piešťany, v zmysle Uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 48/2007-A.

Informácia je spracovaná a predkladaná v zmysle uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 48/2007A, podľa ktorého bude Mestský úrad štvrťročne predkladať informáciu o schválených
výruboch stromov na verejných priestranstvách v meste Piešťany.
Predkladaný je zoznam schválených výrubov stromov na verejných priestranstvách v meste
Piešťany, ktoré nadobudli právoplatnosť za obdobie od augusta 2016 do októbra 2016.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH A PRÁVOPLATNÝCH VÝRUBOV STROMOV NA
VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V MESTE PIEŠŤANY ZA OBDOBIE OD
08/2016 DO 10/2016.
1. Piešťanské stavebné bytové družstvo, Ružová 8, Piešťany – parcela č. 10104, 1 ks
borovica čierna, lokalita M. Bela 29 (verejná zeleň okolo bytového domu –
zatepľovanie, zlý zdravotný stav),
2. Ľudmila Kubicová, M. Bela 36, Piešťany – parcela č. 10110, 4 ks brezy previsnutá, 1
ks borovica lesná, lokalita M. Bela 32-40 (verejná zeleň okolo bytového domu –
rekonštrukcia kanalizácie).

Plnenie uznesenia MsZ č.114/2015 ( uznesenia MsR z bodu „Rôzne“december 2016) :

Na 8. riadnom zasadnutí Mestskej rady mesta Piešťany dňa 05.12.2016 nebolo v bode
„Rôzne“ prijaté žiadne uznesenie.

JUDr. Lívia Damboráková
referent Oddelenia právnych a klientskych služieb

