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Situácia
Vyjadrenie BPP, s.r.o. zo dňa 5.10.2015
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
Prevod vlastníctva pozemku kat. územie Piešťany vo
vlastníctve Mesta Piešťany zapísaného v LV č. 4 ako
vlastníctvo Mesta Piešťany, parc.č. 7871 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 61 m2, parcela registra „C“, do
vlastníctva Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova č. 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36361518, za kúpnu cenu .... EUR/m2,
v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) o majetku
obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VI. ods. 9 písm. b) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany – ako prevod
vlastníctva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
-

schvaľuje
schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 170/2015
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na prevod vlastníctva pozemku kat. územie Piešťany vo vlastníctve Mesta Piešťany
zapísaného vo v LV č. 4 ako vlastníctvo Mesta Piešťany parc. č. 7871 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 61 m2, parcela reg. „C“, do vlastníctva Západoslovenskej
distribučnej a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, za kúpnu cenu 80,87
EUR/m2 – v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) o majetku obcí v znení
nesk. predpisov a Čl. VI. ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
– ako prevod vlastníctva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou schváliť.
Prítomných :
6

Za
:
Nehlasoval :

6
1 (Ing. Hudcovič)

Stanoviská komisií MsZ:
Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemku kat. územie Piešťany vo vlastníctve
Mesta Piešťany zapísaného v LV č. 4 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, parc.č. 7871 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 61 m2, parcela registra „C“, do vlastníctva Západoslovenskej
distribučnej, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, za kúpnu cenu 80,87
EUR/m2- v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) o majetku obcí v znení nesk.
predpisov a Čl. VI. ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany – ako
prevod vlastníctva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
schváliť.
Stanovisko komisie pre legislatívu a právo:
Komisia návrh na prevod vlastníctva pozemku kat. územie Piešťany vo vlastníctve Mesta
Piešťany zapísaného v LV č. 4 ako vlastníctvo Mesta Piešťany, parc.č. 7871 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 61 m2, parcela registra „C“, do vlastníctva Západoslovenskej
distribučnej, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, za kúpnu cenu podľa
metodiky vo výške 80,87 EUR/m2, v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) o
majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VI. ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany – ako prevod vlastníctva pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou odporúča schváliť.

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a MS MsÚ Piešťany
Predkladá: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 13.11.2015

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parc.č. 7871 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 61 m2 v kat. území Piešťany zapísanej v LV č. 4 na ul. Nábr. I. Krasku,
Piešťany.
Na predmetnej parcele sa nachádza trafostanica súp.č. 4906 s označením TS 0062-062 vo
vlastníctve Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, zapísanej
v LV č.131. Predmetná trafostanica sa nachádza v dvorovej časti nemocnice A. Wintera.
Z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou požiadala
Západoslovenská distribučná, a.s. o prevod vlastníctva pozemku parc.č. 7871 do svojho
vlastníctva. Výšku kúpnej ceny navrhol žiadateľ v sume 50,00 EUR/m2. Vzhľadom k tomu,
že Mesto Piešťany stanovuje výšku kúpnej ceny v zmysle Metodiky pre určovanie ceny pri
prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany, oddelenie IT a majetkových
služieb kontaktovalo písomne žiadateľa s tým, aby uviedlo, či bude akceptovať výšku kúpnej
ceny 80,87 EUR/m2, vypočítanú v zmysle Metodiky, nakoľko uvedená Metodika je v zmysle
Čl. I. Metodiky záväzná pre Mesto Piešťany. Žiadateľ písomne dňa 15.10.2015 potvrdil, že
v prípade schválenia kúpnej ceny 80,87 EUR/m2 mestským zastupiteľstvom, túto bude
akceptovať.
Žiadosť nebola riešená v roku 2014 vzhľadom k tomu, že žiadateľ nedoložil
geometrický plán na odčlenenie pozemku parc.č. 6356 pod trafostanicou súp.č. 1685, na
odkúpenie ktorého bol vyzvaný v roku 2014. Preto opätovne po podaní urgencie vyzval
žiadateľa o predloženie geometrického plánu na odčlenenie parcely pod trafostanicou.
Návrh na prevod vlastníctva pozemku nie je predkladaný ako dôvod hodný osobitného
zreteľa.
Výška kúpnej ceny za m2 pozemku je vypočítaná v zmysle Metodiky pre určovanie ceny
pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany Čl. I. vo výške 80,87
EUR/m2.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Odpredaj predmetného pozemku je požadovaný z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
parcely č. 7871. Parcela je zastavaná objektom transformačnej stanice TS 0062-062, súp.č.
4906, ktorá je situovaná v rámci dvorného priestoru Nemocnice A.Wintera a je vo vlastníctve
žiadateľa – spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava.
Daná trafostanica sa nachádza v území, ktoré je podľa Územného plánu mesta Piešťany
funkčne určené ako plochy zmiešané centrálne, v rámci ktorých sú vhodnou funkciou aj
nevyhnutné plochy technického vybavenia.
Na základe uvedeného nemáme k požadovanému majetkovoprávnemu vysporiadaniu parcely
č. 7871 námietky a s jej odpredajom s ú h l a s í m e.
Kritérium 1. – atraktivita I. – koeficient k11 = 3,0
Kritérium 2. – intenzita využitia – koeficient k22= 1,2
Kritérium 3. – prístup k pozemku – koeficient k32 = 0,8
Kritérium 4 – ďalšie vplývajúce faktory – koeficient k43 = 0,8
Kritérium 5 – vybavenie pozemku – koeficient k52 = 1,3
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Vyjadrenie IT a majetkových služieb:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá pripomienky k odpredaju pozemku parcely reg. CKN č. 7871 Piešťany vo výmere 61 m2.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
K odpredaju parcely pod jestvujúcou trafostanicou z pohľadu kompetencií RŽP nemáme
námietky.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Zasielame Vám stanovisko oddelenia finančných služieb k žiadosti Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava, ktorá žiada o odkúpenie pozemku parc. č. 7871 zast. plochy
a nádvoria vo výmere 61 m2, k. ú. Piešťany, zapísanej v LV 4 . Z pohľadu oddelenia
finančných služieb nemáme voči prevodu pripomienky, prevod je v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
V účtovníctve mesta je predmetná parcela vedená vo vstupnej cene
1 943,84 €,
výmera 61 m2, t.j. 31,87 €/m2.
Prípadný prevod pod túto hodnotu z pohľadu finančného neodporúčame.
Zároveň uvádzame, že žiadateľ má voči mestu Piešťany svoje daňové a poplatkové záväzky
vyrovnané.
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