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Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 23.06.2022

Názov materiálu:

PLNENIE UZNESENÍ Z ROKOVANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY
KONANÉHO DŇA 12. MÁJA 2022

Materiál obsahuje: Dôvodová správa
Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany konaného dňa 12. mája 2022
Interpelácie poslancov
Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
Informácia o schválených výruboch stromov na verejných priestranstvách
v meste Piešťany– plnenie uznesenia MsZ č. 48/2007/A
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 12. mája 2022“
.“
- berie na vedomie

Spracovateľ: RNDr. Denisa B a r t o š o v á, prednostka MsÚ
Predkladateľ: RNDr. Denisa B a r t o š o v á, prednostka MsÚ

Dátum vyhotovenia: 13. 06. 2022

Dôvodová

správa

V prílohe materiálu predkladáme v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, ktoré boli prijaté
na 3.zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa konalo dňa 12. mája
2022.
Súčasťou materiálu sú interpelácie poslancov a pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
a ostatné informácie v zmysle košieľky.

Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa
12. mája 2022
35/2022
Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného
dňa 24. marca 2022
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa
24.marca 2022.
Zodpovedný: RNDr. Denisa Bartošová

Splnené

Plnenie:
Materiál poslanci MsZ vzali na vedomie.
36/2022
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany TRHOVÝ PORIADOK – KKC ARTA PIEŠŤANY
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok KKC ARTA Piešťany.
Zodpovedný: Renáta Šnajdarová

Splnené

Plnenie:
Schválené VZN bolo vyvesené v úradných tabuliach mesta a účinné bude na 15.deň vyvesenia.
37/2022
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN
č. 5/2016 a v znení VZN č. 11/2019
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení
VZN č. 5/2016 a v znení VZN č. 11/2019.
Zodpovedný: Renáta Šnajdarová

Splnené

Plnenie:
Schválené VZN bolo vyvesené v úradných tabuliach mesta a účinné bude na 15.deň vyvesenia.
38/2022
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany Trhový poriadok – Farmárske trhy č. 4/2016
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany Trhový poriadok – Farmárske trhy č. 4/2016.
Zodpovedný: Miriam Ševečková

Splnené

Plnenie:
VZN mesta Piešťany č. 6/2022, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany Trhový poriadok - Farmárske trhy
č.4/2016 bolo schválené na MsZ dňa 12.05.2022. VZN č.6/2022 vyvesené 23.05.2022 do úradných tabúľ a
na web mesta Piešťany. VZN č. 6/2022 účinné 07.06.2022.
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39/2022
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v
Piešťanoch č. /2022
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Zmenu textu v článku 3, ods. 2 písm. f), a to nasledovne :
„osoba, ktorej sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. objektívna prechodná
nemožnosť užívať inú nehnuteľnosť určenú na bývanie, v prospech osoby alebo jednej z osôb je vydaný
zákaz priblíženia alebo obdobné opatrenie, alebo iné dôvody preukázateľné skutočnosťami zistenými zo
sociálnej terénnej práce). Okruh oprávnených fyzických osôb je nasledovný: osoba/y neuvedená/é v písm. a)
až e) článku 3 ods. 2 tohto VZN, ak žiadateľ je občanom SR s trvalým pobytom v meste Piešťany. Takým
fyzickým osobám možno prenajať mimo schváleného poradia najviac 20 % z počtu podporených nájomných
bytov vo vlastníctve mesta. Za podporený nájomný byt sa považuje nájomný byt, na ktorého obstaranie bola
poskytnutá dotácia podľa tohto zákona alebo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010“.
Zodpovedný: Tatiana Kubová

Splnené

Plnenie:
Zmena textu v čl. 3, ods. 2, písm. f) VZN o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch bola
zapracovaná, VZN bolo predložené na podpis primátorovi Mesta a zverejnené na webovej stránke Mesta
Piešťany.
B/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na na Čachtickej ulici v
Piešťanoch č. .../2022 s pripomienkami poslancov.
Zodpovedný: Tatiana Kubová

Splnené

Plnenie:
VZN o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch bolo predložené na podpis primátorovi
Mesta a zverejnené na webovej stránke Mesta Piešťany
40/2022
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2021
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Správu o činnosti „Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2021“.
Zodpovedný: Bc. Peter Gogol
Mgr. Vladislav Jopek
Plnenie:

Splnené

Správu o činnosti „Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2021“ poslanci MsZ vzali ne vedomie.
41/2022
Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2021
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2021.
Zodpovedný: Ing. Lucia Duračková

Splnené

Plnenie:
MsZ vzalo materiál na vedomie. Uznesenie bez nároku na plnenie.
42/2022
Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2021
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2021.
Zodpovedný: Jaroslav Janeček

Splnené

Plnenie:
Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2021 poslanci MsZ vzali na
vedomie.
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43/2022
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP
-oblasť ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt pre:
Regionálne centrum Sloboda Zvierat Piešťany vo výške 500 € na kastráciu
mačiek na území mesta Piešťany.
Zodpovedný: Ing. Marián Ondrišík

Splnené

Plnenie:
Zmluva na dotáciu bola vyhotovená, podpísaná obidvoma stranami a zverejnená.
B/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP
-oblasť ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt pre:
PRE-UM, o. z. vo výške 1000 € na vytvorenie jedlého priestoru v KKC ARTA Piešťany.
Zodpovedný: Ing. Marián Ondrišík

Splnené

Plnenie:
Zmluva na dotáciu bola vyhotovená, podpísaná obidvoma stranami a zverejnená.
C/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP
-oblasť ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt pre:
Mačky Piešťany, o. z. vo výške 500 € na kastráciu mačiek.
Zodpovedný: Ing. Marián Ondrišík

Splnené

Plnenie:
Zmluva na dotáciu bola vyhotovená, podpísaná obidvoma stranami a zverejnená.
44/2022
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Hlasovanie k častiam „A – G“ en bloc:
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP –
vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy pre:
Centrum pomoci pre rodinu, OZ na projekt Podporné centrum grafomotorických
a psychomotorických zručností vo výške 1 000 Eur.
Zodpovedný: Mgr. Tatiana Zámečníková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta a zaslaná na podpis druhej strane.
B/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP –
vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy pre:
Celé Slovensko číta deťom – OZ. na Festival českej a slovenskej tvorby pre deti
vo výške 800 Eur.
Zodpovedný: Mgr. Tatiana Zámečníková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta a zaslaná na podpis druhej strane.
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44/2022
C/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP –
vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy pre:
Animo, OZ na projekt Poviem Ti to inak vo výške 760 Eur.
Zodpovedný: Mgr. Tatiana Zámečníková

Splnené

Plnenie:
Zmluva bola vyhotovená a podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
D/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP –
vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy pre:
Mgr. Jarmila Staneková, Piešťany na projekt Podpora muzikoterapie v zariadení pre
deti s hendikepom vo výške 600 Eur.
Zodpovedný: Mgr. Tatiana Zámečníková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta a zaslaná na podpis druhej strane.
E/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP –
vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy pre:
OZ Klbko na projekt Sebaisté dieťa v doprave vo výške 1 000 Eur.
Zodpovedný: Mgr. Tatiana Zámečníková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta a zaslaná na podpis druhej strane.
F/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP –
vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy pre:
Priatelia Elektrárne Piešťany, OZ - na projekt Hravá Elektrárňa – Študenti deťom
výške 1 480 Eur.
Zodpovedný: Mgr. Tatiana Zámečníková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta a zaslaná na podpis druhej strane.
G/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP –
vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy pre:
RZ pri ZŠ F. E. Scherera, OZ na projekt Trieda v prírode vo výške 1 000 Eur.
Zodpovedný: Mgr. Tatiana Zámečníková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta a zaslaná na podpis druhej strane.
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45/2022
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť – poskytovanie zdravotnej
starostlivosti
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Hlasovanie k častiam „A 1) – 8)“;

„B 1) - 4)“ en bloc:

poskytnutie finančnej dotácie:
z položky príspevky pre PO a FOP – časť sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
pre:
1)Občianske združenie Materské centrum Úsmev na projekt „Materské centrum Úsmev “ (prevádzkové
náklady, materiálne zabezpečenie, služby, aktivity, propagácia projektu) vo výške 9 700 €.
2)Medzinárodný klub žien v Piešťanoch na projekt „16. Knižný charitatívny bazár PIWC“, 1. Jarný
charitatívny bazár PIWC a 15. Vianočný charitatívny bazár PIWC“ (prenájom
v Elektrárni Piešťany, inzercia a tlač plagátov, nákup dekoračných a kreatívnych potrieb) vo výške 600 €.
3) OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na projekt Nízkoprahový klub „Place4U“
(úhrada nákladov za nájom, služby, materiál a údržbu) vo výške 5 000 €.
4)Úsmev pre druhých, o. z., na projekt „Piešťanský voľný bazár“ (prenájom v Elektrárni Piešťany, nákup
spotrebného materiálu, hudobný program) vo výške 1 700 €.
5)Trnavskú arcidiecéznu charitu na projekt „Edukatívna miestnosť pre matky s deťmi vo veku 1-6 rokov zo
sociálne vylúčeného prostredia“ (zakúpenie materiálu na opravu podlahy, vybavenie edukatívnej miestnosti –
domček, podložka pre deti, edukatívne hry a pomôcky) vo výške 900 €.
6)APOLIN, o. z. na projekt „Festival Šťastia“ s medzinárodnou účasťou (úhrada časti nákladov – prenájom
sály Kursalonu, propagácia a reklama podujatia, materiálno-technické zabezpečenie, banner festivalu) vo
výške 3 500 €.
7)OZ SOFISTICA na projekt „ODPAD-POKLAD – komunitná sieť“ (prenájom skladu, presun materiálnej
pomoci, propagačné materiály, správa a vytvorenie databázy) vo výške 5 100 €.
8)Ak Sen – aktívny senior o. z. na projekt „Nebojme sa byť seniorom – sociálna inklúzia a pomoc
seniorom ich aktivizáciou“ (kancelárske a technické pomôcky, prenájom priestorov, propagácia a tlač
materiálov, materiálne zabezpečenie Športiády, tričká pre účastníkov, odmeny pre súťažiacich)
vo výške 3 500 €.
Zodpovedný: Tatiana Kubová

V plnení

Plnenie:
Na základe Uznesenia ktoré prijalo MsZ boli vypracované zmluvy, ktoré boli predložené na podpis primátorovi
mesta.
B/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie:
z položky príspevky pre PO a FOP – časť poskytnutie zdravotnej starostlivosti
pre:
1)Hospic Matky Božej na projekt „Zdravotné pomôcky“ (nákup zdravotných pomôcok pre potreby požičovne –
kyslíkový koncentrát, nosová kanyla) vo výške 1 110 €.
2)
HENDI CENTRUM s. r. o. na projekt „PODOSKOP – nové možnosti prevencie a diagnostiky“
(zakúpenie podoskopu, softwaru na podoskop, kurz a zaškolenie kamery so statívom,
zariadenia na vyhodnotenie, zobrazenie a archiváciu, propagačného a edukačného materiálu pre školy )
vo výške 2 160 €.
3)Piešťanská liga proti reumatizmu, o. z. na projekt „1.Pohybové cvičenia v Gymnáziu PdC, 2. Liečebné
procedúry vo Vyšných Ružbachoch hotel Travertín, 3. Vstupy do termálneho kúpaliska Vrbov pri pobyte v
Spišskej Novej Vsi“ (úhrada vstupov, liečebných procedúr) vo výške 1 000 €.
4)Liga proti rakovine SR – pobočka Piešťany na projekt „Rekondičný pobyt členov LPR, pobočka Piešťany“
(úhrada príspevku na relaxačný pobyt členov v Tatranskej Lomnici) vo výške 1 300 €.
Zodpovedný: Tatiana Kubová

V plnení

Plnenie:
Na základe uznesenia, ktoré prijalo MsZ, boli vypracované zmluvy a predložené na podpis primátorovi mesta.
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46/2022
Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
návrh znížiť dotáciu pre HK Havrani Piešťany o 1 000 € a znížiť dotáciu pre Prvý futbalový klub Piešťany o
1 000 € a priradiť týchto 2 000 € pre Skating klub Piešťany.
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
MsZ tento návrh neschválilo
47/2022
Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
Piešťanský plavecký klub, o. z. na prenájom bazénov vo výške 6 160 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

V plnení

Plnenie:
zmluva vyhotovená, pripravená na podpis druhej zmluvnej strany
B/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
Klub vodného póla Kúpele Piešťany na prenájom bazénov vo výške
10 237 €.
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
finančný príspevok neschválený.
C/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
Volejbalový klub mládeže na prenájom telocviční a vonkajších ihrísk, platba za dopravu,
sústredenie hráčok vo výške 3 761 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

V plnení

Plnenie:
zmluva vyhotovená a pripravená na podpis druhej zmluvnej strany
D/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
tletický oddiel TJ Družba Piešťany na štartovné a cestovné náklady, nákup športového vybavenia,
sústredenie, nákup športových pomôcok
vo výške 1 629 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne, odstúpená na úhradu
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47/2022
E/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
re:
BR Piešťany na cestovné, štartovné a sústredenia, kondičné tréningy, materiálové
vybavenie vo výške 729 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne, odstúpená na úhradu
F/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
Kajak-Kanoe Piešťany, o. z. na registráciu pretekárov, štartovné na pretekoch, údržba motorov na plavidlách,
oprava prehrdzaveného dna člna, doprava na preteky
vo výške 3 200 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

V plnení

Plnenie:
zmluva vyhotovená a pripravená na podpis druhej zmluvnej strany
G/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
MHK Piešťany o. z. na prenájom telocviční, mládežnícky kemp, športový materiál
vo výške 6 007 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

V plnení

Plnenie:
zmluva vyhotovená a pripravená na podpis druhej zmluvnej strany
H/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
Veslársky klub Sĺňava Piešťany na nákup športového materiálu, športového sústredenia, zabezpečenie
účasti na pretekoch, technické zabezpečenie a organizácia pretekov vo
výške 2 252 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne a odstúpená na úhradu
CH/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
Slovenský cykloklub na organizáciu podujatia Raňajky pre cyklistov
vo výške 1 000 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne, odstúpená na úhradu
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47/2022
I/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
Funny athletics o. z. na nákup športového materiálu, nákup športového oblečenia, prenájom športovísk
vo výške 4 568 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne a odstúpená na úhradu
J/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
Basketbalový klub mládeže Piešťany na prenájom tréningových priestorov, prenájom zápasových
priestorov, náklady spojené s účasťou družstiev klubu na turnajoch a sústredeniach, na prípravných a
súťažných zápasoch, cestovné náklady na zápasy družstiev a na turnaje družstiev klubu, úhrada výdavkov
na športové oblečenie hráčok a na náradie a náčinie, úhrada poplatkov do Slovenskej Basketbalovej
Asociácie
vo výške 4 746 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

V plnení

Plnenie:
zmluva vyhotovená, pripravená na podpis druhej zmluvnej strany
K/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP – oblasť telovýchova a šport
pre:
ŠPK Kúpele Piešťany na úhradu štartovného na preteky usporiadané Slovenskou plaveckou federáciou, na
prenájom bazéna, služby športových odborníkov vo výške 6 390 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená,podpísaná obojstranne a odstúpená na úhradu
L/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Asociácia športových klubov Piešťany na organizačné zabezpečenie podujatia Piešťanská Buď FITka,
na licenciu festivalu Hory a mesto, prenájom priestorov, propagácia podujatia
vo výške 1 400 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne a odstúpená na úhradu
M/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Skating klub Piešťany na prenájom ľadovej plochy, krasokorčuliarske campy, štartovné, registračné poplatky,
nákup športových pomôcok vo výške 977 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

V plnení

Plnenie:
zmluva vyhotovená, pripravená na podpis druhej zmluvnej strany
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47/2022
N/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Happy Move o. z. na prenájom telocviční, tvorba a tlač športových žiackych knižiek pre žiakov, nákup
pomôcok vo výške 3 000 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne, odstúpená na úhradu
O/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Black Swans Triclub Piešťany na organizáciu podujatia Majstrovstvá Slovenska v strednom triatlone –
nákup časomiery vo výške 950 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne, odstúpená na úhradu
P/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Tenisový klub Kúpele Piešťany na nákup tenisových lôpt, rakiet, antuka, tenisové siete, umelé čiary,
oblečenie pre deti na turnaje, príprava areálu, náklady na ubytovanie hráčov a kapitánov družstiev spojené s
ich účasťou v súťažiach družstiev, náklady na organizáciu turnajov, ceny pre súťažiacich
vo výške 5 879 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne, odstúpená na úhradu
R/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
HK Havrani Piešťany na prenájom tréningových priestorov aj mimo ľadu (telocvičňa, plaváreň, regenerácia,
vonkajšie ihriská, náklady spojené s organizáciou zápasov, cestovné náklady na zápasy družstiev, úrada
štartovného v rámci prihlásenia ročníkov do súťaží, úhrada výdavkov na športové pomôcky, úhrada výdavkov
súvisiacich s bežným chodom klubu vo výške 12 812 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

V plnení

Plnenie:
zmluva vyhotovená a pripravená na podpis druhej zmluvnej strany
S/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Prvý futbalový klub Piešťany na údržbu a prípravu športoviska na klubovú činnosť, administratívne poplatky
SFZ organizácia zápasov, doprava na športové podujatia, služby športových odborníkov, športové materiálne
zabezpečenie, administratívne služby súvisiace so športovou činnosťou
vo výške 14 901 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne a odstúpená na úhradu
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47/2022
T/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Rugby Piešťany na pokrytie nákladov na organizáciu športových podujatí a zabezpečenie materiálno
technického vybavenia, doprava, prenájom športovísk, administratívne náklady
vo výške 4 778 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne a odstúpená na úhradu
U/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
TJ Družba Piešťany na organizáciu podujatia 58. ročník Silvestrovský beh 2022, štartovné čísla a časomiera,
propagačné materiály, technické a materiálne zabezpečenie, ozvučenie štartu a cieľa, vecné ceny vo výške 2
000 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva vyhotovená, podpísaná obojstranne, odstúpená na úhradu
V/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Základná organizácia chovateľov poštových holubov Piešťany na prenájom klietok pre športové holuby
vo výške 0 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
finančný príspevok neschválený
W/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Spoločnosť Parkinson Slovensko regionálny klub Piešťany na organizáciu podujatia Športové hry
regionálneho klubu SPS Piešťany, prenájom športovísk, ceny, občerstvenie
vo výške 1 500 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluvy vyhotovené, podpísané obojstranne, odstúpené na úhradu
X/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Klub slovenských turistov Tesla Piešťany na organizáciu podujatia Štefanský výstup na Zlatý vrch, výroba
účastníckych odznakov, výroba banneru, propagácia podujatia, organizačné výdaje vo výške 440 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluvy vyhotovené, podpísané obojstranne a odstúpené na úhradu
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47/2022
Y/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP– oblasť telovýchova a šport
pre:
Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany na náklady na sústredenia, náklady na preteky,
tréningová činnosť, materiálno technické zabezpečenie
vo výške 684 €.
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluvy vyhotovené, podpísané obojstranne a odstúpené na úhradu
48/2022
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti: tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Hlasovanie k častiam „A – H“ en bloc:
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP – kultúra pre:
Cesta pomoci, o. z. na projekt KROJOVANÝ ANNA BÁL 2022
vo výške 760 EUR.
Zodpovedný: Diana Kizek Kiššová
Plnenie:
B/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP – kultúra pre:
Emerald s. r. o. na projekt PIEŠŤANSKÝ STREET ART FESTIVAL
vo výške 900 EUR.
Zodpovedný: Diana Kizek Kiššová

Splnené

Plnenie:
So žiadateľom bola uzatvorená zmluva
C/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP – kultúra pre:
Agentúra BEBOP, s. r. o., na projekt JAZZDIVAS.SK
vo výške 1 870 EUR.
Zodpovedný: Diana Kizek Kiššová

Splnené

Plnenie:
So žiadateľom bola uzatvorená zmluva.
D/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP – kultúra pre:
Tancovadlo, o. z. na projekt TRADIČNÉ DETSKÉ HRY A TANCE NA LÚKACH
vo výške 1500 EUR.
Zodpovedný: Diana Kizek Kiššová
Plnenie:
So žiadateľom bola uzatvorená zmluva.
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Splnené

48/2022
E/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP – kultúra pre:
US Lúčnica – Dom umenia Piešťany na projekt VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÝ
FESTIVAL „PIEŠŤANSKÉ RENDEZVOUS“
vo výške 1 500 EUR.
Zodpovedný: Diana Kizek Kiššová

Splnené

Plnenie:
So žiadateľom bola uzatvorená zmluva
F/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP – kultúra pre:
Balneologické múzeum Imricha Wintera na projekt „REŠTAUROVANIE PLASTIKY
PIETA“ vo výške 500 EUR.
Zodpovedný: Diana Kizek Kiššová

Splnené

Plnenie:
So žiadateľom bola uzatvorená zmluva.
G/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP – kultúra pre:
INICIATÍVA ARTA, o. z. na projekt KULTÚRA V KKC ARTA
vo výške 4 970 EUR.
Zodpovedný: Diana Kizek Kiššová

Splnené

Plnenie:
So žiadateľom bola uzatvorená zmluva
H/

schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP – kultúra pre:
Mgr. Zora Petrášová na projekt ARS CONTRA ARMA
vo výške 1 000 EUR.
Zodpovedný: Diana Kizek Kiššová
Plnenie:
So žiadateľom bola uzatvorená zmluva
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Splnené

49/2022
Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Občianske združenie DINO
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Zámer nájmu nebytových priestorov špecifikovaných ako:
- nebytové priestory v rozsahu kinosála – pódium vo výmere 59,84 m2, kinosála – hľadisko vo výmere 94,08
m2, chodba za pódiom vo výmere 5,98 m2, šatňa za pódiom vo výmere 19,25 m2, chodba pred vstupom do
kinosály vo výmere 8,45 m2, chodba foyer vo výmere 38,76 m2, WC muži foyer vo výmere 12,90 m2, WC
ženy foyer vo výmere 10,56 m2 nachádzajúce sa v budove súp. č. 2400 (tzv. Malá scéna) na parc. č. 8234/1
a parc. č. 8235/1, ktoré sú zapísané vo výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany na liste vlastníctva č. 5700,
vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany,
obec Piešťany, okres Piešťany, v správe príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta
Piešťany, so sídlom A. Dubčeka 2400/27, 921 34 Piešťany, SR, IČO 00182869 (ďalej len „Prenajímateľ“) pre
nájomcu: Občianske združenie DINO, sídlo 916 24 Horná Streda 407, IČO: 37921932, spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa – nájom nebytových priestorov na kultúrne účely a pre potreby občianskych a
záujmových združení na neziskovú činnosť (schôdze členskej základne, stretnutia súvisiace s prípravou
dramaturgie a nácviku divadelných predstavení) 2x týždenne – z toho 1x v pracovný deň v trvaní 3 hodiny a
1x v nedeľu v trvaní 3 hodiny, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu nájmu 1,00 eur za
celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu a vrátane alikvotnej časti úhrady služieb spojených s
užívaním predmetu nájmu (najmä úhrada energií) podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) v spojitosti s čl. VII. ods. 1 a
nasl. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom nájomca by sa v nájomnej zmluve zaviazal odohrať u
prenajímateľa 2 predstavenia ročne a z toho 1 premiéru, a to všetko bez nároku na honorár.
Zodpovedný: Ing. Michaela Žažová

V plnení

Plnenie:
Zámer nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Občianske združenie DINO poslanci MsZ schválili
bez pripomienok.
Zmluvu pripravujeme, po odsúhlasení právnym oddelením bude zaslaná druhej zmluvnej strane na podpis.
B/

schvaľuje
Nájom nebytových priestorov špecifikovaných ako:
- nebytové priestory v rozsahu kinosála – pódium vo výmere 59,84 m2, kinosála – hľadisko vo výmere 94,08
m2, chodba za pódiom vo výmere 5,98 m2, šatňa za pódiom vo výmere 19,25 m2, chodba pred vstupom do
kinosály vo výmere 8,45 m2, chodba foyer vo výmere 38,76 m2, WC muži foyer vo výmere 12,90 m2, WC
ženy foyer vo výmere 10,56 m2 nachádzajúce sa v budove súp. č. 2400 (tzv. Malá scéna) na parc. č. 8234/1
a parc. č. 8235/1, ktoré sú zapísané vo výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany na liste vlastníctva č. 5700,
vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany,
obec Piešťany, okres Piešťany, v správe príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta
Piešťany, so sídlom A. Dubčeka 2400/27, 921 34 Piešťany, SR, IČO 00182869 (ďalej len „Prenajímateľ“) pre
nájomcu: Občianske združenie DINO, sídlo 916 24 Horná Streda 407, IČO: 37921932, spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa – nájom nebytových priestorov na kultúrne účely a pre potreby občianskych a
záujmových združení na neziskovú činnosť (schôdze členskej základne, stretnutia súvisiace s prípravou
dramaturgie a nácviku divadelných predstavení), na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace 2x
týždenne – z toho 1x v pracovný deň v trvaní 3 hodiny a 1x v nedeľu v trvaní 3 hodiny, za cenu nájmu 1,00
eur za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu a vrátane alikvotnej časti úhrady služieb
spojených s užívaním predmetu nájmu (najmä úhrada energií) podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) v spojitosti s čl.
VII. ods. 1 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom nájomca by sa v nájomnej zmluve
zaviazal odohrať u prenajímateľa 2 predstavenia ročne a z toho 1 premiéru, a to všetko bez nároku na
honorár.
Zodpovedný: Ing. Michaela Žažová

V plnení

Plnenie:
Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Občianske združenie DINO poslanci MsZ schválili bez
pripomienok.
Zmluvu pripravujeme, po odsúhlasení právnym oddelením bude zaslaná druhej zmluvnej strane na podpis.
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50/2022
Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou výstavby verejnoprospešnej infraštruktúry
polyfunkčného Projektu Piešťany, lokalita Bratislavská a Broskyňová
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Zámer na nájom nehnuteľností - pozemkov vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, špecifikovaných
nasledovne:
pozemok parc. č. 10119/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 841 m2;
pozemok parc. č. 10119/4, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 796 m2;
pozemok parc. č. 10123/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 107 m2;
pozemok parc. č. 10120/1, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 571 m2;
pozemok parc. č. 10062/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 202 m2,
evidovaných ako parcely registra “C“ a zapísaných na liste vlastníctva č. 5700, vedenom Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres
Piešťany; medzi Mestom Piešťany, so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031 (ďalej
len „Prenajímateľ“), zastúpeným Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta a spoločnosťou Projekt
Piešťany s. r .o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO: 51
684 349 (ďalej len „Nájomca“), zastúpenou oprávneným zástupcom Michalom Padychom, na základe plnej
moci; za účelom uskutočnenia výstavby a umiestnenia Investícií, ktoré Nájomca bude realizovať na vlastné
náklady v rozsahu podľa dokumentácie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Polyfunkčný projekt
Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami
sociálnych služieb)“, povolenú na základe územného rozhodnutia č. 2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného
Mestom Piešťany, dňa 23.10.2020, právoplatné dňa 04.12.2020 (ďalej len „Polyfunkčný projekt“) a výkonu
všetkých s tým súvisiacich činností (najmä, nie však výlučne prechod a prejazd peši a/alebo motorovými a
nemotorovými prostriedkami, inštalácia zariadení a pod.), aj za účelom prístupu a príjazdu k Polyfunkčnému
projektu ako aj splnenia povinnosti Nájomcu podľa ust. § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku zaistiť majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých Pozemkov, na
ktorých majú byť umiestnené Inžinierske stavby – verejnoprospešné investície; na dobu určitú počnúc dňom
účinnosti Nájomnej zmluvy až do dňa nadobudnutia časti predmetu nájmu do vlastníctva Nájomcu na základe
Kúpnej zmluvy, ktorou Nájomca nadobudne časť predmetu nájmu od Prenajímateľa do svojho vlastníctva; za
jednorazové nájomné vo výške 1 EUR počas celej doby nájmu; so záväzkom prevodu časti predmetu nájmu
dotknutého výstavbou investícií o predpokladanej výmere približne 886 m2, ktorá je vo vlastníctve
Prenajímateľa do vlastníctva Nájomcu za cenu určenú znaleckým posudkom a za účelom, aby Nájomca
spolu s prevodom Investícií do vlastníctva SSC previedol na SSC i vlastníctvo k pozemkom priamo
dotknutým výstavbou Investícií - stavebné objekty:
i „úprava križovatky Bratislavská ul. a ul. Adama Trajana“ so stavebným označením SO 201 na nasledujúcich
Pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č. 10119/2, 10119/4, 10123/1, 10120/1 a 10062/3
;a
ii „odvodnenie križovatky Bratislavská ul. a ul. Adama Trajana“ so stavebným označením SO 201.1 na
nasledujúcich Pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č. 10119/4, 10120/1 a 10123/1;
ako dôvod hodný osobitného zreteľa - nájom pozemkov mesta v súvislosti s výstavbou realizovanou
žiadateľom (napr. zriadenie stavebného dvora, príjazdu ku stavbe a pod.) a za účelom vybudovania stavieb
určených na verejné užívanie (prístupová komunikácia, chodník, verejná zeleň a pod.) do doby právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom alebo do dňa nadobudnutia časti
predmetu nájmu do vlastníctva Nájomcu, ktorý výstavbu: „úprava križovatky Bratislavská ul. a ul. Adama
Trajana“ so stavebným označením SO 201 na pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č.
10119/2, 10119/4, 10123/1, 10120/1 a 10062/3 a „odvodnenie križovatky Bratislavská ul. a ul. Adama
Trajana“ so stavebným označením SO 201.1 na pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č.
10119/4, 10120/1 a 10123/1 po uplynutí doby nájmu odovzdá do vlastníctva Slovenskej správy ciest a
prevedie na Slovenskú správu ciest aj príslušnú výmeru predmetu nájmu pozemkov priamo dotknutých
uvedenou výstavbou (i, ii), za cenu nájmu 1,00 eur za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu,
podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany a § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zodpovedný: Mgr. Monika Mackovjaková

Splnené

Plnenie:
Zámer schválený uznesením MsZ bol podkladom uzatvorenia súvisiacej nájomnej zmluvy.
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50/2022
B/

schvaľuje
Nájomnú zmluvu s právom uskutočniť stavbu (ďalej len „Nájomná zmluva“), medzi Mestom Piešťany, so
sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany, SR, IČO 00612031, zastúpené Mgr. Petrom Jančovičom, PhD.,
primátorom mesta (ďalej len „Prenajímateľ) a spoločnosťou Projekt Piešťany s. r. o., so sídlom Laurinská 18,
811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO: 51 684 349, zastúpenou oprávneným
zástupcom Michalom Padychom, na základe plnej moci (ďalej len „Nájomca“), predmetom ktorej je nájom
pozemkov v k. ú. Piešťany vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, a to:
pozemku parc. č. 10119/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 841 m2;
pozemku parc. č. 10119/4, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 796 m2;
pozemku parc. č. 10123/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 107 m2;
pozemku parc. č. 10120/1, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 571 m2;
pozemku parc. č. 10062/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 202 m2;
evidovaných ako parcely registra “C“ a zapísaných na liste vlastníctva č. 5700, vedenom Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres
Piešťany; za účelom uskutočnenia výstavby a umiestnenia Investícií, ktoré Nájomca bude realizovať na
vlastné náklady v rozsahu podľa dokumentácie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Polyfunkčný
projekt Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami
sociálnych služieb)“, povolenú na základe územného rozhodnutia č. 2521/4/2020/OVaD-Zi,BB, vydaného
Mestom Piešťany, dňa 23.10.2020, právoplatné dňa 04.12.2020 (ďalej len „Polyfunkčný projekt“) a výkonu
všetkých s tým súvisiacich činností (najmä, nie však výlučne prechod a prejazd peši a/alebo motorovými a
nemotorovými prostriedkami, inštalácia zariadení a pod.), aj za účelom prístupu a príjazdu k Polyfunkčnému
projektu ako aj splnenia povinnosti Nájomcu podľa ust. § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku zaistiť majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých Pozemkov, na
ktorých majú byť umiestnené Inžinierske stavby – verejnoprospešné investície; na dobu určitú počnúc dňom
účinnosti Nájomnej zmluvy až do dňa nadobudnutia časti predmetu nájmu do vlastníctva Nájomcu na základe
Kúpnej zmluvy, ktorou Nájomca nadobudne časť predmetu nájmu od Prenajímateľa do svojho vlastníctva; za
jednorazové nájomné vo výške 1 EUR počas celej doby nájmu; so záväzkom prevodu časti predmetu nájmu
dotknutého výstavbou investícií o predpokladanej výmere približne 886 m2, ktorá je vo vlastníctve
Prenajímateľa do vlastníctva Nájomcu za cenu určenú znaleckým posudkom a za účelom, aby Nájomca
spolu s prevodom Investícií do vlastníctva SSC previedol na SSC i vlastníctvo k pozemkom priamo
dotknutým výstavbou Investícií - stavebné objekty:
i „úprava križovatky Bratislavská ul. a ul. Adama Trajana“ so stavebným označením SO 201 na nasledujúcich
Pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č. 10119/2, 10119/4, 10123/1, 10120/1 a 10062/3
;a
ii „odvodnenie križovatky Bratislavská ul. a ul. Adama Trajana“ so stavebným označením SO 201.1 na
nasledujúcich Pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č. 10119/4, 10120/1 a 10123/1;
ako dôvod hodný osobitného zreteľa - nájom pozemkov mesta v súvislosti s výstavbou realizovanou
žiadateľom (napr. zriadenie stavebného dvora, príjazdu ku stavbe a pod.) a za účelom vybudovania stavieb
určených na verejné užívanie (prístupová komunikácia, chodník, verejná zeleň a pod.) do doby právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom alebo do dňa nadobudnutia časti
predmetu nájmu do vlastníctva Nájomcu, ktorý výstavbu: „úprava križovatky Bratislavská ul. a ul. Adama
Trajana“ so stavebným označením SO 201 na pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č.
10119/2, 10119/4, 10123/1, 10120/1 a 10062/3 a „odvodnenie križovatky Bratislavská ul. a ul. Adama
Trajana“ so stavebným označením SO 201.1 na pozemkoch Prenajímateľa - pozemky registra „C“ KN parc. č.
10119/4, 10120/1 a 10123/1 po uplynutí doby nájmu odovzdá do vlastníctva Slovenskej správy ciest a
prevedie na Slovenskú správu ciest aj príslušnú výmeru predmetu nájmu pozemkov priamo dotknutých
uvedenou výstavbou (i, ii), za cenu nájmu 1,00 eur za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu,
podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany a § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zodpovedný: Mgr. Monika Mackovjaková

V plnení

Plnenie:
Nájomná zmluva bola podpísaná prenajímateľom a predložená na podpis nájomcovi.
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50/2022
C/

schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú uzavrú Immo – LOG – SK Alpha s. r. o. so
sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22783/B, IČO: 36 531 952 (ďalej len „budúci
povinný“), zastúpenou Ing. arch. Denisou Baxovou, na základe plnej moci a Ing. Františkom Vojčíkom, na
základe plnej moci, ako povinný z vecného bremena a Mesto Piešťany so sídlom Nám. SNP 1475/3, 921 45
Piešťany, SR, IČO 00612031 (ďalej len „budúci oprávnený“), zastúpeným Mgr. Petrom Jančovičom, PhD.,
primátorom mesta ako oprávnený z vecného bremena a Projekt Piešťany s. r. o. so sídlom Laurinská 18, 811
01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 127782/B, IČO 51 684 349 (ďalej len „investor“),
zastúpenou Michalom Padychom, na základe plnej moci, ktorou budúci povinný ako výlučný vlastník zriadi
na ťarchu nehnuteľnosti - pozemku zapísaného v reg. „C“, parc. č. 10118/18, druh pozemku ostatná plocha, o
výmere 13 685 m2, v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, zapísaný na Liste
vlastníctva č. 8826, vedenom Okresným úradom Piešťany, odbor katastrálny (ďalej len „povinný pozemok“)
vecné bremeno pre umiestnenie, uloženie a užívanie stĺpu verejného osvetlenia a prípojky, ako i pre prístup a
príjazd v nevyhnutnej miere k stĺpu verejného osvetlenia a prípojky za účelom ich umiestnenia, uloženia,
údržby, opráv a ich prípadného odstránenia v prospech budúceho oprávneného (ako vecné právo na strane
budúceho oprávneného – in personam) a na ťarchu časti povinného pozemku, s tým, že Zmluva o zriadení
vecného bremena bude uzatvorená po splnení poslednej z nasledujúcich podmienok:
-budúci povinný je výlučným vlastníkom povinného pozemku,
-investor predloží budúcemu povinnému a budúcemu oprávnenému právoplatné kolaudačné rozhodnutie
povoľujúce obvyklé užívanie stĺpu verejného osvetlenia a prípojky,
(1)-investor predloží budúcemu povinnému a budúcemu oprávnenému geometrický plán obsahujúci
vyznačenie rozsahu zaťaženia povinného pozemku vecným bremenom uvedeným v čl. 1 ods. 1.4 tejto
zmluvy v súlade s touto zmluvou, a budúci povinný tento geometrický plán v primeranej dobe písomne
schváli, a
-investor prevedie stĺp verejného osvetlenia a prípojku v ich celosti do vlastníctva budúceho oprávneného;
pokiaľ uvedené podmienky nebudú splnené najneskôr do 31.12.2024, povinnosť Zmluvných strán uzavrieť
zmluvu o zriadení vecného bremena zaniká. Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu, so
záväzkom investora uhradiť ju v plnej výške namiesto Mesta Piešťany budúcemu povinnému.
Zodpovedný: Mgr. Monika Mackovjaková

V plnení

Plnenie:
Zmluva o budúcej zmluve bola podpísaná Mestom Piešťany ako oprávneným z vecného bremena a
predložená na podpis ďalším zmluvným stranám.
51/2022
Návrh lokalít pre vybudovanie verejne dostupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v meste Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zámer vybudovať verejne dostupné nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá v meste Piešťany formou verejnej
obchodnej súťaže.
Zodpovedný: Ing. Martina Repíková

Splnené

Plnenie:
Predložený zámer i lokality pre vybudovanie verejne dostupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v
meste Piešťany formou verejnej obchodnej súťaže schválilo MsZ.
B/

schvaľuje
navrhované lokality pre vybudovanie verejne dostupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v meste
Piešťany formou verejnej obchodnej súťaže.
Zodpovedný: Ing. Martina Repíková

Splnené

Plnenie:
Predložený zámer i lokality pre vybudovanie verejne dostupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v
meste Piešťany formou verejnej obchodnej súťaže schválilo MsZ.

16 / 21

52/2022
Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre spol. NEXA , s. r. o., lokalita Priemyselná ulica,
Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zámer na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc. č.3607/10,zastavaná plocha a nádvorie, vo
výmere 499 m2, kat. územie Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.122-97/2021 zo dňa 1.12.2021,
úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa 10.12.2021 pod č. G1-923/2021, z
parc. č. 3607/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700, vo vlastníctve
Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do vlastníctva spol. NEXA, s. r. o., IČO 36239798, Sasinkova 9, 921 41
Piešťany, ako kupujúceho, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku s povinnosťou kupujúceho uhradiť
Mestu Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie znaleckého posudku, ako prevod vlastníctva pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v
znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. V. ods. 9 písm. e) – predaj
pozemku mesta susediaceho s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho za účelom vybudovania vjazdu a
vstupu (parkoviska) na tieto pozemky, v súvislosti s jeho investičným zámerom.
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný: JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie -uznesením MsZ nebol prevod vlastníctva schválený.
53/2022
Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra Kňazovického s manž. Zdenou,
lokalita Priemyselná ulica, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zámer na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc. č.3607/11,zastavaná plocha a nádvorie, vo
výmere 351 m2, kat. územie Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.72/2022 zo dňa 27.02.2022,
úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, dňa 18.03.2022, pod č. G1-151/2022, z
parc. č. 3607/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700, vo vlastníctve
Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mgr. Slavomíra
Kňazovického a Ing. Zdeny Kňazovickej, rod. Gomezovej, bytom Armádna 780/1, 911 01 Trenčín-Kubrá, ako
kupujúceho, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku s povinnosťou kupujúceho uhradiť Mestu Piešťany
náklady na odmenu za vypracovanie znaleckého posudku, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v znení nesk.
predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. V. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta
susediaceho s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho za účelom vybudovania prístupovej cesty a parkoviska,
v súvislosti s jeho investičným zámerom.
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný: JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie -uznesením MsZ nebol prevod vlastníctva schválený.

17 / 21

54/2022
Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Stefana Eliasa, lokalita Priemyselná ulica Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zámer na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc. č.3607/12,zastavaná plocha a nádvorie, vo
výmere 543 m2, kat. územie Piešťany, odčlenenej Geometrickým plánom č.122-28/2022 zo dňa 6.04.2022,
úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor dňa 14.4.2022, pod č. G1-262/2022, z
parc. č. 3607/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 5568 m2, zapísanej na LV č.5700, vo vlastníctve
Mesta Piešťany, ako predávajúceho, do vlastníctva Stefana Eliasa, bytom Nedbalova 452/10, 811 01
Bratislava, ako kupujúceho, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku s povinnosťou kupujúceho uhradiť
Mestu Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie znaleckého posudku, ako prevod vlastníctva pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obcí v
znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. V. ods. 9 písm. e) – predaj
pozemku mesta susediaceho s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho za účelom zabezpečenia prístupu na
jeho pozemky.
Počet všetkých zvolených poslancov: 17
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný: JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie -uznesením MsZ nebol prevod vlastníctva schválený.
55/2022
Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a
nájomcom AUREUM s. r. o.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zámer na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805 uzavretej medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a AUREUM s. r. o. ako nájomcom, predmetom ktorého je zmena doby nájmu na dobu
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany - nájom nehnuteľného majetku mesta za účelom pokračovania prevádzkovania
lekárne ako dlhodobého nájomcu do doby realizácie investičných zámerov mesta.
Zodpovedný: Mgr. Dáša Kollárová

V plnení

Plnenie:
Príprava Dodatku č. 1
B/

schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805 uzavretej medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a AUREUM s. r. o. ako nájomcom, predmetom ktorého je zmena doby nájmu na dobu
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany - nájom nehnuteľného majetku mesta za účelom pokračovania prevádzkovania
lekárne ako dlhodobého nájomcu do doby realizácie investičných zámerov mesta.
Zodpovedný: Mgr. Dáša Kollárová
Plnenie:
Príprava Dodatku č. 1
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V plnení

56/2022
Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a Simonou Moravčíkovou
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a Simonou Moravčíkovou,
splnomocnenou zástupkyňou vlastníkov bytov bytového domu ul. A. Hlinku 62/111, Piešťany ako
vypožičiavateľom, predmetom ktorej bude vypožičanie časti pozemku parcely registra „C“ parc. č. 5191/1,
ostatná plocha o výmere 65 m2, v kat. úz. Piešťany zapísaného v LV č. 5700, Mesta Piešťany, ako výpožička
majetku mesta na účely vybudovania bezbariérového prístupu k bytovému domu v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. VI. Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany.
Zodpovedný: Mgr. Dáša Kollárová

V plnení

Plnenie:
Príprava zmluvy o výpožičke
57/2022
Súhlas so zriadením sídla pre Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR na adrese Kukučínova
1672/21
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Žiadosť o súhlas so zriadením sídla pre Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR na adrese
Kukučínova 1672/21, 921 01 Piešťany, vzhľadom na Nájomnú zmluvu č. 3132105, ktorou Mesto Piešťany
prenajalo Asociácií prednostov úradov miestnej samosprávy v SR miestnosť č. 13a o výmere 14,7 m2 na
adrese Kukučínova 1672/21, 921 01 Piešťany za účelom zriadenia kancelárie.
Zodpovedný: Mgr. Dáša Kollárová

V plnení

Plnenie:
Príprava súhlasu so zriadením sídla
58/2022
Návrh majetko – právneho riešenia parkoviska pred Letiskom vo vlastníctve Mesta Piešťany za účelom jeho
stráženia
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a spoločnosťou Letisko
Piešťany, a. s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO 36 266 906 ako vypožičiavateľom, predmetom ktorej je
návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a spoločnosťou
Letisko Piešťany, a. s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO 36 266 906 ako vypožičiavateľom. Uvedenej
žiadosti predchádzali rokovania medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou Letisko Piešťany, a. s.. Predmetom
zmluvy o výpožičke bude výpožička parkoviska nachádzajúceho sa na parc.č.1598/3 v kat. úz. Piešťany
vrátane zelených plôch, okrem verejného osvetlenia, s podmienkou zachovania verejného parkoviska, za
účelom stráženia odstavených vozidiel. Strážnu službu bude zabezpečovať externá strážna služba. Súčasne
sa letisko bude starať o vypožičanú plochu a zabezpečí jej údržbu, vrátene starostlivosti o zeleň.
Zodpovedný: Mgr. Andrej Vanderflit
Plnenie:
Zmluva pripravená a je v procese pripomienkovania Letiskom
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V plnení

59/2022
Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2871405 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a
nájomcami Jozefom Nedelkom a Jankou Nedelkovou
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č. 2871405 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a nájomcami
Jozefom Nedelkom a Jankou Nedelkovou, predmetom ktorého bude poníženie predmetu nájmu parc.reg. „C“
č. 1803/2 ostatné plochy, vo výmere 50 m2 o 2 m2 a tým aj ceny nájmu z dôvodu že susedia nájomcov
Zuzana Miháliková s manž. Danielom požiadali mesto o prevod vlastníctva parc .č. 1803/2 ostatná plocha vo
výmere 2 m2 odčlenenej Geometrickým plánom č.38/2020 úradne overeným dňa 28.09.2020 pod č.
G1-653/2020 z parcely registra „C“ parc. č. 1803 a tento bol schválený Uznesením MsZ č.12/2021 zo dňa
18.3.2021 parc. registra „C“ č. 1803/2, ost. pl., vo výmere 2m2 ktorá je v nájme Jozefa Nedelku a Janky
Nedelkovej a nájomcovia so znížením predmetu nájmu súhlasia.
Zodpovedný: Mgr. Andrej Vanderflit

Splnené

Plnenie:
Dodatok podpísaný
60/2022
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2022
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ
r. 2022.
Zodpovedný: Ing. Martin Svorad

Splnené

Plnenie:
Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r.
2022 poslanci MsZ vzali na vedomie.
61/2022
Rôzne
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
pripraviť do rokovania MsZ prenájom p. č. 3607/10 zast. plocha podľa GP č.122 – 97/2021 žiadateľovi NEXA,
s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Materiál - nájom p.č.3607/10 je spracovaný a bude predložený na rokovanie MsZ dňa 23.06.2022.
62/2022
Rôzne
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
pripraviť do rokovania MsZ prenájom p. č. 3607/11 zast. plocha podľa GP č. 72/2022 žiadateľovi Slavomírovi
Kňazovickému s manž. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Materiál - nájom p.č.3607/11 je spracovaný a bude predložený na rokovanie MsZ dňa 23.06.2022.
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63/2022
Rôzne
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
pripraviť do rokovania MsZ prenájom p. č. 3607/12 zast. plocha podľa GP č. 122 - 28/2022 žiadateľovi
Stefanovi Eliasovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie - pán Elias nemá záujem o nájom pozemku p.č.3607/12.
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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 októbra 2021 do mája 2022.
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH A PRÁVOPLATNÝCH VÝRUBOV STROMOV NA VEREJNÝCH
PRIESTRANSTVÁCH V MESTE PIEŠŤANY ZA OBDOBIE OD 10/2021 DO 05/2022.

1. Mária Markovičová, Lipová 75/2, 921 01 Piešťany, výrub 1 ks borovica čierna,

parc.č.3349, vo vlastníctve mesta Piešťany, v k.ú. Piešťany, v lokalite Lipovej ulice 2,
z dôvodu negatívneho vplyvu na stavbu a zníženej prevádzkovej bezpečnosti.

2. Služby mesta Piešťany, Valová 44, 921 01 Piešťany. výrub 41 ks drevín, v k.ú.

Piešťany, parc.č.1529, 5232, 3298, 9985, 3508, 3358, 7926, 1914, 1916, 895/1,
7921/1, 10010, 10009, 5680, 6451/1, 537, 8043, 10140/1, 5830/1, 3305, 3084/1, vo
vlastníctve mesta Piešťany, z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu, vplyvu na
inžinierske siete, zníženej prevádzkovej bezpečnosti.

3. Marián Šulgan, Štefánikova 101 , 921 01 Piešťany, výrub 4 ks smrek pichľavý, parc.č.

895/01 , vo vlastníctve mesta Piešťany, v k.ú. Piešťany, v lokalite Ulice Pod Párovcami
122, z dôvodu negatívneho vplyvu na stavebný objekt, zníženej prevádzkovej
bezpečnosti.

4. Ing. Ľubomír Streicher, Hollého 1984/21, 921 01 Piešťany, výrub 1 ks lipy malolistej,
parcela č. 7171, vo vlastníctve mesta Piešťany, v k.ú. Piešťany, lokalita Sládkovičova
ulica / ulica D. Tatarku, z dôvodu poškodzovania monumentálneho kamenného kríža
„Jano Habáň 1783".

5. Luděk Andrášek, Pod Párovcami 24, 921 01 Piešťany, výrub 1 ks liesky obyčajnej,

parcela č. 5715/1, vo vlastníctve mesta Piešťany, v k.ú. Piešťany, lokalita ulica Pod
Párovcami, z dôvodu poškodzovania miestnej komunikácie a nadmerného
zatieňovania bytov.

6. Ing. Peter Zemánek, Vodárenská 4606/90, 921 01 Piešťany, výrub 1 ks borovice

čiernej, parcela č. 2765/1 , vo vlastníctve mesta Piešťany, v k.ú. Piešťany, lokalita ulica
Vodárenská, z dôvodu poškodzovania vodomernej šachty a zníženej prevádzkovej
bezpečnosti (jednostranná koruna).

Uznesenie MsZ č.114/2015:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/
Žiada
aby uznesenia z MsR prijaté v bode „Rôzne“ boli pravidelne predkladané na
rokovanie MsZ.
Plnenie:
Na 4. riadnom zasadnutí Mestskej rady mesta Piešťany dňa 13.06.2022 nebolo v bode
„Rôzne“ prijaté žiadne uznesenie.

Mgr. Monika Mackovjaková
poverená vedúca Odboru právneho a KC

