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Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 15.11.2018
Názov materiálu:

PLNENIE UZNESENÍ A INTERPELÁCIÍ Z ROKOVANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY
KONANÉHO DŇA 27. SEPTEMBRA 2018

Materiál obsahuje: - dôvodovú správu
- plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany konaného dňa 27. septembra 2018
- pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
- prebiehajúce súdne spory mesta Piešťany k 23.10.2018 - informácia
- exekúcie v nadväznosti na právoplatne ukončené súdne spory mesta –
informácia
- návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 202/2000
- plnenie uznesenia MsZ č. 114/2015

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/

„Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany konaného dňa 27. septembra 2018
- berie na vedomie

B/

zrušenie uznesenia MsZ č. 202/2000 o príspevku mesta na doplnkové
dôchodkové poistenie
-

schvaľuje
schvaľuje s pripomienkami poslancov

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: 25. 10. 2018

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 27.09.2018.
Príloha č. 2 obsahuje Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany č. 200/2002 o príspevku mesta na doplnkové dôchodkové poistenie.

Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného
dňa 27.09.2018
146/2018
Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany Ing. Denisa Kristeka podľa § 25 ods. 2
písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
B/

berie na vedomie
nastúpenie náhradníka Mgr. Jána Krupu za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany vo volebnom
obvode č. 1. v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 182/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
C/

berie na vedomie
zloženie sľubu poslanca Mgr. Jána Krupu v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Sľub poslanca bol vykonaný v súlade s platnou legislatívou.
D/

berie na vedomie
Správu mandátovej komisie.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Člen mandátovej komisie poslanec Brna J. prečítal správu mandátovej komisie.
147/2018
Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa
28.06.2018, 26.07.2018 a 13.08.2018
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28. júna
2018, 26. júla 2018, 13. augusta 2018 a plnenie uznesení zo zasadnutí za obdobie január – jún 2018“.
Zodpovedný:

Ing Eduard Strapatý

Splnené

Plnenie:
Predložený materiál plnenie uznesení a interpelácii poslanci MsZ vzali na vedomie.
148/2018
Návrh na aktualizáciu ÚPN CMZ Piešťany – obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho
preskúmaní a na základe podnetov fyzických a právnických osôb
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
správu o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie mesta Piešťany – Územného plánu centrálnej
mestskej zóny Piešťany.
Zodpovedný:

Ing.arch. Petra Konečná

Splnené

Plnenie:
Správa o preskúmaní ÚPN CMZ bude jedným z podkladov pre zadanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN
CMZ č. 5/2018
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148/2018
B/

schvaľuje
obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany, vyplývajúcich z preskúmania
územnoplánovacej dokumentácie mesta a z podnetov fyzických a právnických osôb.
Zodpovedný:

Ing.arch. Petra Konečná

Splnené

Plnenie:
Na základe schváleného uznesenia bude začatý proces obstarávania a spracovania zmeina doplnkov
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s jednotllivými ustanoveniami Stavebného zákona.
149/2018
Petícia za zriadenie cyklochodníka a chodníka pre peších a proti prepojeniu Bratislavskej cesty a Komenského
ulice cestnou komunikáciou pre motorové vozidlá a proti predaju a zámene pozemkov
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Petíciu za zriadenie cyklochodníka a chodníka pre peších na prepojenie Bratislavskej cesty a Komenského
ulice a proti zriadeniu prepojenia Bratislavskej cesty a Komenského ulice cestnou komunikáciou pre
motorové vozidlá a proti odpredaju a zámene pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany.
Zodpovedný:

JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

V plnení

Plnenie:
Materiál bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ako bod 13.
A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská
B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spol. ZKA Slovakia s. r. o. a bolo
prijaté uznesenie MsZ č. 156/2018.
150/2018
Petícia proti výstavbe hádzanárskej haly pri ZŠ Mojmírova Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Petíciu proti výstavbe hádzanárskej haly pri ZŠ Mojmírova, Piešťany.
Zodpovedný:

JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

V plnení

Plnenie:
Petíciu proti výstavbe hádzanárskej haly pri ZŠ Mojmírova, Piešťany, poslanci MsZ vzali na vedomie.
Riešenie výstavby hádzanárskej haly je v plnení.
151/2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, Milan Černák Delta o. s.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, ktorým dôjde k zmene v subjekte
nájomcu z neb. Milana Černáka, zomr. 19.03. 2017 na Veroniku Černákovú Delta o. s., E.F. Scherera
4799/32, 921 01 Piešťany, IČO: 51 851 661.
Zodpovedný:

Ing. Hana Dupkaničová

Plnenie:
Dodatok č. 3 k Zmluve bol podpísaný a zverejnený.
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Splnené

152/2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014 Trnavská arcidiecézna charita
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014, ktorým sa rozšíri predmet nájmu
nájomcu, Trnavskej arcidiecéznej Charity so sídlom Hlavná 43, 917 01 Trnava, v zastúpení riaditeľom Ing.
Miroslavom Dzurechom, o skladové priestory o výmere 35 m2 z dôvodu potreby rozšírenia distribúcie
potravinovej pomoci najviac odkázaným osobám s výškou nájomného za skladový priestor 1,- EUR za 1 m2
za rok + energie ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a podľa čl. VII. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany, ako nájom nehnuteľného majetku mesta na sociálne, charitatívne, osvetové, verejnoprospešné
účely, pre potreby občianskych a záujmových združení na neziskovú činnosť.
Zodpovedný:

Ing. Hana Dupkaničová

V plnení

Plnenie:
Dodatok č. 3 bol zaslaný Trnavskej arcidiecéznej charite na podpis prostredníctvom pošty, dosiaľ nebol
doručený.
153/2018
Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany uvedeného v Rozhodnutí primátora
mesta Piešťany o neupotrebiteľnosti majetku Mesta Piešťany z 28.8.2018.
Zodpovedný:
Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
154/2018
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2018.
Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

Splnené

Plnenie:
Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2018 poslanci MsZ vzali na vedomie.
155/2018
Úprava príspevku Mesta Piešťany na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov mesta Piešťany od
01.01.2019
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
úpravu príspevku mesta Piešťany na DDS pre zamestnancov mesta vo výške :
príspevok 12,00 EUR pre ženy a mužov do 40 rokov veku,
príspevok 16,50 EUR pre ženy a mužov od 40 – 45 rokov veku,
príspevok 20,00 EUR pre ženy a mužov od 45 rokov veku
v pomere 1: 1 (príspevok zamestnávateľ : príspevok zamestnanec ) od 01.01.2019.
Zodpovedný:

Ing. Viera Mičurová

Splnené

Plnenie:
na požiadaniek zamestnancov Mesta bude im od 01.01.2019 upravená výška príspevku na DDS od
zamestnávateľa v zmysle prijatého uznesenia
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156/2018
A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská,
Piešťany
B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spol. ZKA Slovakia s. r. o.,
lokalita Bratislavská Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Zámenu pozemkov medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany a spoločnosťou ZKA Slovakia s r.o., IČO: 51 684 349 nasledovne:
Parcely registra „C“ KN vo vlastníctve Mesta Piešťany, kat. územie Piešťany, zapísané v LV č. 5700 ako:
-parc. č. 10133/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 128 m2
-parc. č. 10127/3 zast. plochy a nádvoria vo výmere 245 m2
-parc. č. 10124/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1539 m2 a z nej GP č. 21/2018 odčlenená časť vo
výmere 1043 m2 označená ako parc. č. 10124/9 zast. plochy a nádvoria
- parc. č. 10123/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 2982 m2
a z nej GP č. 21/2018 odčlenená časť vo výmere 482 m2 označená ako parc. č. 10123/9 zast. plochy a
nádvoria všetky spolu vo výmere 1898 m2,
za
parcely registra „C“ KN vo vlastníctve ZKA Slovakia s.r.o., IČO 51 684 349, so sídlom Laurinská 18, 811 01
Bratislava, kat. územie Piešťany, zapísané v LV č. 12711 ako:
-parc. č. 10122 zast. plochy a nádvoria vo výmere 517 m2 a z nej GP č. 21/2018 odčlenená časť o výmere 36
m2 označená ako parc. č. 10122/2 zast. plochy a nádvoria
-parc.č. 10124/8 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1862 m2,
všetky spolu vo výmere 1898 m2,
s tým, že po zamenení pozemkov sa
Mesto Piešťany stane vlastníkom pozemkov, kat. územie Piešťany, parcely registra „C“ KN
- parc. č. 10122/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 36 m2
- parc. č. 10124/8 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1862 m2
a
ZKA Slovakia s. r. o., IČO 51 684 349, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, sa stane vlastníkom
pozemkov, kat. územie Piešťany, parcely registra „C“ KN
-parc. č. 10133/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 128 m2
-parc. č. 10127/3 zast. plochy a nádvoria vo výmere 245 m2
-parc. č. 10124/9 zast. plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2
-parc. č. 10123/9 zast. plochy a nádvoria vo výmere 482 m2
s tým, že spoločnosť ZKA Slovakia s.r.o., IČO 51 684 349, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, je
povinná doplatiť Mestu Piešťany rozdiel ceny zamieňaných pozemkov vo výške 23 800,92 EUR,
s možnosťou Mesta Piešťany odstúpiť od zmluvy ak ZKA Slovakia s. r. o. nepožiada do dvoch rokov od
účinnosti zmluvy o vydanie územného rozhodnutia a do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia o vydanie stavebného povolenia a nezačne s realizáciou Projektu a
verejnoprospešných investícií špecifikovaných v Zmluve o spolupráci uzavretej so ZKA Slovakia s.r.o.,
najneskôr do 1 roka (prípadne iná lehota) od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pričom
tento prevod vlastníctva - zámena je predkladaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa – zámena majetku
mesta v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ust. § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e).
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
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V plnení

156/2018
B/

schvaľuje
Prevod vlastníctva častí pozemkov odčlenených GP č. 21/2018 z parciel vo vlastníctve Mesta Piešťany,
zapísaných v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, a to
- parcely vo výmere 328 m2 zast. plochy a nádvoria označenej ako parc. č. 10124/10 odčlenenej z parcely
registra „C“ parc. č. 10124/1 vo výmere 1539 m2
- parcely vo výmere 1393 m2 zast. plochy a nádvoria označenej ako parc. č. 10123/10 odčlenenej z parcely
registra „C“ parc. č. 10123/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 2982 m2
- parcely vo výmere 401 m2 ostatné plochy označenej ako parc. č. 10120/6 odčlenenej z parcely registra „C“
parc. č. 10120/1 ostatné plochy vo výmere 972 m2, spolu vo výmere 2122 m2, do vlastníctva spoločnosti
ZKA Slovakia s. r. o., IČO 51 684 349, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, , za kúpnu cenu 424 400,EUR,
s možnosťou Mesta Piešťany odstúpiť od zmluvy ak ZKA Slovakia s.r.o. nepožiada do dvoch rokov od
účinnosti zmluvy o vydanie územného rozhodnutia a do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia o vydanie stavebného povolenia a nezačne s realizáciou Projektu a
verejnoprospešných investícií špecifikovaných v Zmluve o spolupráci uzavretej so ZKA Slovakia s.r.o.
najneskôr do 1 roka (prípadne iná lehota) od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pričom
tento prevod vlastníctva je predkladaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) - so zreteľom na parametre jednotlivých pozemkov z hľadiska budúceho
využitia nie je samostatne využiteľným pozemok parc. č. 10124/10 a v prípade pozemkov parc. č. 10123/10 a
parc. č. 10120/6 je výrazným determinantom ich využitia ako samostatných pozemkov riešenie napojenia na
komunikačnú sieť s poukazom na predbežné stanovisko OÚ Trnava zo dňa 3.8.2018, ktoré je prílohou tohto
materiálu, pričom predmetné pozemky budú využité pre dotvorenie areálu plochami zelene a s poukazom na
vybudovanie verejnoprospešných investícií (cyklistického chodníka a časť prepojovacej komunikácie
spájajúcich Bratislavskú s Komenského ulicou) na náklady ZKA Slovakia s.r.o.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
C/

schvaľuje
doplniť text zmluvy o spolupráci medzi Mestom Piešťany a ZKA Slovakia, s. r. o. v časti Čl. I. Predmet zmluvy,
bod 4. nasledovne:
„ ZKA Slovakia s. r. o. sa zaväzuje požiadať do dvoch rokov od účinnosti zmluvy o vydanie územného
rozhodnutia a do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia o vydanie stavebného
povolenia, začať s realizáciou projektu a verejnoprospešných investícii špecifikovaných v tejto Zmluve
najneskôr do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a ukončiť ich do
3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia“.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
D/

schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Piešťany a ZKA Slovakia s.r.o., ZKA Slovakia s.r.o., IČO 51
684 349, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, ktorej návrh je prílohou touto materiálu.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
157/2018
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z – group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
stanovisko Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta - uzatvorenie zmluvy na dobu určitú , a to na 5 rokov,
- platnosť nájomnej zmluvy bude bez náhrady ukončená, ak zmluvná strana nezačne výstavbu
plánovaného objektu do 2 rokov od podpisu tejto zmluvy
Zodpovedný:
Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
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V plnení

158/2018
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z – group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
aby projektová dokumentácia na riešenie dopravnej situácie na ulici Rekreačná bola predložená na
schválenie Komisie pre Životné prostredie.
Zodpovedný:

Ing. Alena Horešová

V plnení

Plnenie:
Komisia pre životné prostredie prijala na svojom zasadnutí k dopravnej situácii a na ulici Hlboká - Rekreačná
uznesenie č. 12/2018..
159/2018
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z – group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a spoločnosťou Z-group a. s., IČO:
36 252 476, so sídlom Kmeťova 1288/18, Nové Mesto nad Váhom, predmetom ktorej budú parcely registra
„C“ odčlenené z parciel zapísaných v LV č. 5700 ako parcely registra „C“ parc.č. 10237, 10236/2, 10236/1 a
parciel zapísaných v LV č. 10931 ako parcely registra „E“ ako parc.č. 2-5893/3, 5893/1, 2-5883/101 a
označené Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov na prenájom č. 40-66/2018 ako novovytvorené
parcely
-parc. č. 10236/4 zast. plochy a nádvoria vo výmere 248 m2
-parc. č. 10237/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 5045 m2
-parc. č. 10236/5 zast.pl. a nádvoria vo výmere 548 m2
-parc. č. 10159/17 zast.pl. a nádvoria vo výmere 211 m2
-parc. č. 10159/13 zast.pl. a nádvoria vo výmere 126 m2
-parc. č. 10158/5 zast.pl. a nádvoria vo výmere 76 m2
-parc. č. 10158/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere 445 m2
ako nájom uzavretý na dobu určitú, do doby nadobudnutia právoplatnosti príslušného kolaudačného
rozhodnutia na stavbu postavenú na predmete nájmu, za nájomné vo výške 1,- EUR, s tým, že vybudovanú
investíciu na predmete nájmu odovzdá nájomca Mestu Piešťany za 1,- EUR, pričom nájom je predkladaný
ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm.
c) – nájom pozemku za účelom stavebných úprav jestvujúcich komunikácií Rekreačná, Hlboká, v súvislosti s
dopravným riešením stavby termálneho aquaparku („Novostavba termálneho bazéna a hotela THERME
PARK Piešťany“) s pripomienkami poslancov.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
160/2018
Návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Piešťany, lokalita Sad A. Kmeťa, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
výmere 378 m2 a parc. č. 7934/12 ostatné plochy vo výmere 42 m2 , parcely registra „C“ kat. územie
Piešťany zapísaných v LV č. 11145 ako vlastníctvo Ing. Vladimíra Sýkoru, Komenského 1311/49, Banská
Bystrica do vlastníctva Mesta Piešťany, za kúpnu cenu 34 780,- EUR.
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:
Plnenie:
Bez nároku na plnenie, poslanci MsZ predmetný materiál neschválili.
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161/2018
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Miroslavom Kravárikom,
lokalita Bodona, 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 parc. č. 677/1 záhrady, parcela registra „C“ zapísanej v LV č. 3055, kat. úz.
Piešťany, t. č. vo vlastníctve Miroslava Kravárika, Bodona 4929/41A, Piešťany, ako oprávneným z vecného
bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena Mesta Piešťany ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 10931 kat. úz. Piešťany, parcely registra „E“, označených ako
parc. č. 2-2045/12 zastavaná plocha vo výmere 12 m2 a parc. č. 2-2045/11 záhrada vo výmere 24 m2 strpieť
v rozsahu dielu 1 vo výmere 8 m2 a dielu 2 vo výmere 7 m2 pričlenených k parc. č. 677/2, právo prechodu
pešo a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami, ako vecné bremeno in rem, na dobu neurčitú,
-odplatne, za jednorazovú odplatu 10,- EUR/m2 rozsahu vecného bremena vyznačeného v Geom. pláne č.
155/2018.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
162/2018
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou
distribučnou a. s., lokalita Pplk. V. Ábela, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany 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
Kristína Kudriová, trvale bytom Ul. pplk. V. Ábela 29, Piešťany a Alexandra Drobná, trvale bytom Ul. pplk V.
Ábela 29, Piešťany, predmetom zmluvy ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti
povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností zapísaných v LV č. 5700, kat. územie
Piešťany, parcely registra „C“ parc. č. 2909/2 zast. plochy a nádvoria vo výmere 232 m2 a parc. č. 2910/1
zast. plochy a nádvoria vo výmere 2601 m2 strpieť v rozsahu Geometrického plánu č. 16/2018 zo dňa
5.3.2018 zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby distribučný káblový rozvod, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elekroenergetických zariadení, 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
- odplatne, za jednorazovú odplatu 10,- EUR/ m2 rozsahu vecného bremena
vyznačeného v Geom. pláne č. 16/2018.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
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V plnení

163/2018
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a TAVOS, a. s. lokalita
Priemyselná, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z
vecného bremena a spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 252 484, so sídlom
Priemyselná 10, Piešťany ako oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti parcely registra „C“ parc. č. 3041/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 4327
m2 zapísanej v LV č. 5700, vo vlastníctve Mesta Piešťany, kat. územie Piešťany, v rozsahu Geometrického
plánu č. 239/2017 zo dňa 26.9.2017, strpieť existenciu vodnej stavby oprávneného z vecného bremena
„Predĺženie vodovodu do areálu TAVOS, a. s. Piešťany“ na zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť výkon
užívateľských práv súvisiacich s existenciou stavby, výkon, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie
stavby, zdržať sa akéhokoľvek zásahu do vlastníckych práv vlastníka stavby, v práve oprávneného z vecného
bremena v celom rozsahu vstupovať, prechádzať peši a motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť za
účelom vyššie uvedených činností, ako vecné bremeno in personam, na dobu neurčitú
- odplatne za jednorazovú odplatu 10,- EUR/m2 rozsahu vecného bremena vyznačeného Geometrickým
plánom č. 239/2017.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Uznesenie sa priebežne spracúva a je v plnení.
164/2018
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ
r. 2018
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu
7. zasadnutia MsZ r. 2018.
Zodpovedný:

Ing. Martin Svorad

Splnené

Plnenie:
Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r.
2018 poslanci MsZ vzali na vedomie.
165/2018
Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Ing. Martinovi Svoradovi, hlavnému kontrolórovi mesta Piešťany, v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie pracovných činností mesačnú
odmenu vo výške 20% z mesačného platu, a to s účinnosťou od1.10.2018 t. j. prvýkrát za mesiac október
2018.
Zodpovedný:

Ing. Viera Mičurová

Splnené

Plnenie:
odmena hlavnému kontrolórovi Ing. M. Svoradovi bola od 01.10.2018 zapracovaná do mzdového programu
zamestnávateľa a bude vyplatená prvýkrát od mesiaca október 2018 vo výplatnom termíne v mesiaci
november
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I. Prebiehajúce súdne spory mesta Piešťany
v zmysle uznesenia MsZ č. 20/2007/B (stav k 23.10.2018)
1. Navrhovateľ: Mesto Piešťany
Odporca: I. JUDr. Vladimír Šebo, II. JUDr. Ľubomír Macejka
Predmet sporu: o určenie neplatnosti záväzku obsiahnutého v notárskej zápisnici
Stav sporu: súd I. stupňa návrhu vyhovel, vo veci bolo odporcom podané odvolanie, Krajský
súd v Bratislave ako súd odvolací prvostupňový rozsudok zmenil tak, že návrh zamietol,
v predmetnej veci bolo podané dovolanie na Najvyšší súd SR
Zastupovanie zabezpečuje: JUDr. Peter Bak, BBH Slovensko, s.r.o.
2. Navrhovateľ: Mesto Piešťany
Odporca: I. Anna Trebichavská, II. Jozef Trebichavský
Predmet sporu: o určenie vlastníctva, o určenie neplatnosti právneho úkonu, o vypratanie
nehnuteľnosti
Stav sporu: súd I. stupňa- Okresný súd Piešťany vydal v predmetnom konaní uznesenie
o prerušení konania, Mesto Piešťany podalo voči uzneseniu o prerušení konania odvolanie,
Krajský súd ako súd odvolací odvolanie zamietol a prvostupňové uznesenie potvrdil. Mesto
Piešťany podalo proti Uzneseniu KS v Trnave dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej
republiky. Najvyšší súd SR zrušil uznesenie KS Trnave a uznesenie OS Piešťany vydaných
v danej veci a vec vrátil OS na nové konanie. Okresný súd Piešťany vo veci rozhodol
v prospech odporcov. Mesto Piešťany podalo v lehote proti rozsudku odvolanie. KS
odvolanie Mesta Piešťany zamietol a potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa. Mesto
Piešťany podalo dovolanie na Najvyšší súd SR. Najvyšší súd vydal dňa 22.3.2018 Uznesenie
4Cdo 146/2017, ktorým dovolanie odmietol.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
3. Navrhovateľ: Mesto Piešťany
Odporca: I. JUDr. Štefan Bartovic, II. Miluše Bartovicová, III. Mgr. Andrej Bartovic,
IV. Katarína Bondrová, vedľ. úč. I. Ing. Lucius Javorský, Ing. Eva Javorská
Predmet sporu: o určenie vlastníctva, o určenie neplatnosti právneho úkonu, o vypratanie
nehnuteľnosti
Stav sporu: Okresný súd v Piešťanoch vydal rozsudok v ktorom žalobu v časti určovacích
výrokov o neplatnosť zmlúv zamietol a v časti určenia vlastníctva Mesta Piešťany, vypratania
nehnuteľnosti a vrátenia si vzájomného plnenia podľa kúpnej zmluvy žalobu potvrdil.
Odporcovia sa odvolali. Krajský súd v Trnave rozsudok súdu zrušil a vec vrátil na nové
konanie na prvostupňový súd. Pojednávanie prebieha na súde prvého stupňa. Vo veci bol
vydaný rozsudok v prospech mesta Piešťany. Odporcovia sa odvolali. Krajský súd v Trnave
vydal rozhodnutie, ktorým potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa a určil, že vlastníkom
nehnuteľností je mesto Piešťany. Žalovaní podali dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej
republiky. NS SR zatiaľ nerozhodol.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
4. Navrhovateľ: Mesto Piešťany
Odporca: I. Ing. Igor Bartoš , II. Ing. Igor Vojtko, III. Mária Vojtková, IV. Mgr.
Ladislav Sárközy, V. Jana Sárközyová, VI. Rudolf Kĺbik, VII. K.V.S., a.s. Zvolen, VIII.
Jana Bušová
Predmet sporu: o určenie vlastníctva, o určenie neplatnosti právneho úkonu, o vypratanie
nehnuteľnosti

Stav sporu: konanie prebieha na súde I. stupňa. Súd I. stupňa konanie prerušil do doby
právoplatného skončenia konania vedenom na OS Piešťany vo veci určenia vlastníckeho
práva, ktorého mesto Piešťany nie je účastníkom.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
5. Navrhovateľ: Mesto Piešťany
Odporca: I. Ing. Otokar Macháček, II. Dagmar Macháčková, III. HAMMERL &
HAMMERL, s.r.o
Predmet sporu: o určenie vlastníctva, o určenie neplatnosti právneho úkonu, o vypratanie
nehnuteľnosti
Stav sporu: konanie prebiehalo na súde I. stupňa. Bol vynesený rozsudok v ktorom žalobu
v časti určovacích výrokov o neplatnosť zmlúv zamietol a v časti určenia vlastníctva Mesta
Piešťany, vypratania nehnuteľnosti a vrátenia si vzájomného plnenia podľa kúpnej zmluvy
žalobu potvrdil. Odporcovia podali odvolanie. Na odvolanie odporcu Krajský súd vydal
Uznesenie 23 Co/268/2012-366, ktorým rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých častiach
zrušil a vec vrátil mu na ďalšie konanie. Okresný súd Piešťany Rozsudkom sp.zn.
4c/106/2008 zo dňa 11.12.2017 žalobu Mesta Piešťany zamietol. Mesto Piešťany v lehote
podalo odvolanie na Krajský súd Trnava. Odvolací súd vo veci doposiaľ nerozhodol.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
6. Navrhovateľ: Mesto Piešťany
Odporcovia: I. Ing. Vladimír Vydra, II. Ing. arch. Valéria Bellová, rod. Kȍnigsteinová,
III. Jozef Čajko, IV. Danka Bertoliová, rod. Tvrdoňová, V. MUDr. Jarmila Vodová, rod.
Vodová
Predmet sporu: o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Stav sporu: konania prebieha na súde I. stupňa, v konaní bolo právoplatne vydané predbežné
opatrenie v prospech navrhovateľa - obmedzenie nakladania s nehnuteľnosťami. Vo veci
samej Okresný súd Piešťany zamietol žalobu, čím v plnom rozsahu vyhovel odporcom.
Krajský súd Trnava na základe odvolania podaného Mestom Piešťany v celom rozsahu zrušil
rozsudok súdu prvej inštancie a vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie Okresnému
súdu Piešťany, ktorý zatiaľ vo veci nevytýčil pojednávanie.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
7. Navrhovateľ: Mesto Piešťany
Odporca: Slovenská republika
Predmet sporu: o náhradu škody 899 225,36 euro s prísl. spôsobenú nezákonným
rozhodnutím Okresného súdu Trnava o zamietnutí námietok proti exekúcií
Stav sporu: OS Galanta vydal rozsudok, ktorým návrhu mesta Piešťany čiastočne. Spor
prebieha na odvolacom súde v dôsledku podaných odvolaní obidvomi stranami sporu.
Zastupovanie zabezpečuje: JUDr. Peter Bak, BBH Slovensko, s.r.o.
8. Navrhovateľ: Ing. Martin Čimo EKONEL
Odporca: I. Mesto Piešťany, II. Služby mesta Piešťany, p.o.
Predmet sporu: náhrada škody vo výške 1659 euro
Stav sporu: OS PN konanie prerušil, do právoplatného skončenia konania uvedeného
v predchádzajúcom bode.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany

9. Navrhovateľ: I. Ľubomír Dubovský, II. Iveta Ferancová, III. Jana Bublavá
Odporca: I. Mestský úrad Piešťany, II. Slovenská republika- Ministerstvo
spravodlivosti SR
Predmet sporu: náhrada škody v sume 3 319 391,88 euro
Stav sporu: konanie prebieha na súde I. stupňa - Okresný súd Piešťany konanie z procesných
dôvodov zastavil, proti čomu navrhovatelia podali odvolanie.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
10. Navrhovateľ: Mesto Piešťany
Odporca: Ján Višňovský a Milada Višňovská
Predmet sporu : o zaplatenie 663,88 € s príslušenstvom
Stav sporu: vydaný platobný rozkaz OS Piešťany, ktorý nenadobudol právoplatnosť. Vec bola
prevedená v r. 2012 do súdneho registra C. Pojednávanie vo veci dosiaľ vytýčené nebolo.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
11. Navrhovateľ: JUDr. Dušan Slanina – správca konkurznej podstaty úpadcu
ROZVOJ, s.r.o. v konkurze
Odporca: v IV. rade Mesto Piešťany
Predmet sporu: o určenie neplatnosti právnych úkonov
Stav sporu: vo veci boli určené už dva termíny pojednávania, avšak neboli splnené procesné
podmienky konania na strane iných odporcov a súd prvého stupňa nemohol vec prejednať
v merite – nový termín pojednávania zatiaľ nebol vytýčený.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
12. Navrhovateľ: MUDr. Ľubica Kováčová, MUDr. Viera Trégerová, MUDr. Peter
Dlhoš, zastúpení Ing. Karol Thoma
Odporca : Mesto Piešťany
Predmet sporu: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z dôvodu nezákonného
vyvlastnenia pozemku.
Stav sporu: konanie prebieha na súde I. stupňa, pričom rozsudkom OSPN zo dňa 11.11.2016
bola žaloba v celom rozsahu zamietnutá a mestu nevznikla povinnosť platiť trovy konania.
Žalobca podal odvolanie, pričom odvolací súd zatiaľ nevytýčil pojednávanie.
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
13. Navrhovateľ: bývalí zamestnanci Mesta Piešťany
Odporca: Mesto Piešťany
spis. zn.: 4Cpr/2/2016 - vo veci navrhovateľa Ing. Peter Bittara proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 14Cpr/4/2016 vo veci navrhovateľa Ing. Ján Baranovič proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,

spis. zn. 14Cpr/7/2016 vo veci navrhovateľa Ing. Radomila Škodná proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 14Cpr/8/2016 vo veci navrhovateľa Ing. Eva Pobjecká proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 14Cpr/9/2016 vo veci navrhovateľa Daniela Ščevková proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 14Cpr/10/2016 vo veci navrhovateľa Ing. arch. Jana Vitková proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 14Cpr/11/2016 vo veci navrhovateľa Ing. Marta Mráziková proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 4Cpr/5/2016 vo veci navrhovateľa Ing. Igor Kováč proti odporcovi Mesto Piešťany
vedenom na Okresnom súde Piešťany o určenie neplatnosti výpovede a o náhradu mzdy,
spis. zn. 18Cpr/14/2016 vo veci navrhovateľa Alex Klein proti odporcovi Mesto Piešťany
vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 18Cpr/13/2016 vo veci navrhovateľa Ing. Lucia Duračková proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 4Cpr/4/2016 vo veci navrhovateľa Ladislav Duračka proti odporcovi Mesto Piešťany
vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou,
spis. zn. 18Cpr/15/2016 vo veci navrhovateľa Ing. Erika Jurgová proti odporcovi Mesto
Piešťany vedenom na Okresnom súde Piešťany o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
výpoveďou.
Stav sporu: Okresný súd Piešťany vykonal vo veciach prvé pojednávania. Zastupovanie
zabezpečuje: Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o., Sasinkova 10, 811 08 Bratislava.

II. Exekúcie v nadväznosti na právoplatne ukončené
súdne spory mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 20/2007
1. Povinný : Ľubomír Behan
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie: 466,83 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie: exekúcia prebieha, istina bola zaslaná účet Mesta Piešťany
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
2. Povinný: Peter Richtárik
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie: 466,83 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie: exekúcia prebieha
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
3. Povinná: Dana LoPrete
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie: 1132,57 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie: exekúcia prebieha
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
4. Povinní: I. Peter Galbavý, II. Zlata Galbavá
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie: 1178,64 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie: exekúcia prebieha
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
5. Povinný: Silvia Hallonová
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie: 76,37 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie: exekúcia prebieha
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
6. Povinný: Ing. Juraj Beržinec, CSc.
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie: 2 223 992,56 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie: exekúcia prebieha
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
7. Povinná: Gabriela Matúšová
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie: 253,33 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie: exekúcia prebieha
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany

8. Povinní: Pavol Horečný a manželka Jaroslava Horečná
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie : o zaplatenie 767,17 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie: exekúcia prebieha
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany
9. Povinný : Slovenský zväz technických športov- ZO I. Piešťany
Oprávnený: Mesto Piešťany
Predmet exekúcie : o zaplatenie 4 321,85 euro s príslušenstvom
Stav exekúcie : exekúcia prebieha
Zastupovanie zabezpečuje: Oddelenie právnych a klient. služieb MsÚ Piešťany

V Piešťanoch, dňa 23.10.2018
Zostavil: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Plnenie uznesenia MsZ č.114/2015
(uznesenia MsR z bodu „Rôzne“, október 2018)

Na 7. riadnom zasadnutí Mestskej rady mesta Piešťany dňa 22.10.2018 nebolo
v bode „Rôzne“ prijaté žiadne uznesenie.

JUDr. Lívia Damboráková
referent Oddelenia právnych a klientskych služieb

