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Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 26.11.2015

Názov materiálu: NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU LOKALITA
KUKUČÍNOVA, PIEŠŤANY PRE PRAVOSLÁVNU CIRKEVNÚ
OBEC PIEŠŤANY

Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť zo dňa 19.8.2015
Potvrdenie o právnej subjektivite č. 41/2015/Sv
Potvrdenie o pridelení IČO
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
Uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude nájom
nebytových priestorov, miestnosť č. 1 vo výmere 15,31
m2, miestnosť č. 2 vo výmere 13,65 m2 a časť spoločných
priestorov (chodby a WC) vo výmere 5,88 m2, nachádzajúcich
sa v budove súp. č. 1672 vo vlastníctve Mesta Piešťany, ako
prenajímateľa, zapísanej v LV č. 5700, kat. územie Piešťany,
pre nájomcu Pravoslávnu cirkevnú obec Piešťany, so sídlom
Južná 26/263, 922 41 Drahovce, IČO 42290732, za nájomné
vo výške ....... EUR/m2/rok, upravené každoročne o infláciu
v zmysle Čl. VIII. ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany + energie podľa skutočnej spotreby, na dobu
neurčitú, s ....... s výpovednou lehotou, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 9
písm.c) o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VII. ods.
1 písm.c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany –
nájom nehnuteľného majetku mesta na sociálne, charitatívne,
osvetové, kultúrne, účely, pre potreby občianskych združení
a záujmových združení na neziskovú činnosť
-

schvaľuje
schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 169/2015
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude nájom nebytových
priestorov miestnosť č. 1 vo výmere 15,31 m2, miestnosť č. 2 vo výmere 13,65 m2 a časť
spoločných priestorov (chodby a WC), vo výmere 5,88 m2, nachádzajúcich sa v budove
súp. číslo 1672 vo vlastníctve Mesta Piešťany ako prenajímateľa, zapísanej v LV č. 5700,
kat. územie Piešťany, pre nájomcu Pravoslávnu cirkevnú obec Piešťany, so sídlom Južná

26/263, 922 41 Drahovce, IČO 42290732, za nájomné vo výške 1,- EUR/m2/rok,
upravené každoročne o infláciu v zmysle Čl. VIII ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany + energie podľa skutočnej spotreby, na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. § 9a ods. 9 písm. c) o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VII. ods. 1
písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany – nájom nehnuteľného majetku
mesta Piešťany na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne účely, pre potreby
občianskych združení, záujmových združení na neziskovú činnosť schváliť.
Prítomných :
7
Za
:
7
Stanoviská komisií MsZ:
Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:
Komisia odporúča návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude nájom
nebytových priestorov, miestnosť č. 1 vo výmere 15,31 m2, miestnosť č. 2 vo výmere 13,65
m2 a časť spoločných priestorov (chodby a WC) vo výmere 5,88 m2, nachádzajúcich sa
v budove súp. č. 1672 vo vlastníctve Mesta Piešťany, ako prenajímateľa, zapísanej v LV č.
5700, kat. územie Piešťany, pre nájomcu Pravoslávnu cirkevnú obec Piešťany, so sídlom
Južná 26/263, 922 41 Drahovce, IČO 42290732, za nájomné vo výške 1,00 EURO ročne,
upravené každoročne o infláciu v zmysle Čl. VIII. ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany + energie podľa skutočnej spotreby, na dobu neurčitú, s trojmesačnou
s výpovednou lehotou, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. §
9a ods. 9 písm.c) o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VII. ods. 1 písm.c) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany – nájom nehnuteľného majetku mesta na sociálne,
charitatívne, osvetové, kultúrne, účely, pre potreby občianskych združení a záujmových
združení na neziskovú činnosť schváliť.
Stanovisko komisie pre legislatívu a právo:
Komisia návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude nájom nebytových
priestorov, miestnosť č. 1 vo výmere 15,31 m2, miestnosť č. 2 vo výmere 13,65 m2 a časť
spoločných priestorov (chodby a WC) vo výmere 5,88 m2, nachádzajúcich sa v budove súp.
č. 1672 vo vlastníctve Mesta Piešťany, ako prenajímateľa, zapísanej v LV č. 5700, kat.
územie Piešťany, pre nájomcu Pravoslávnu cirkevnú obec Piešťany, so sídlom Južná 26/263,
922 41 Drahovce, IČO 42290732, za nájomné vo výške ....... EUR/m2/rok, upravené
každoročne o infláciu v zmysle Čl. VIII. ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany + energie podľa skutočnej spotreby, na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou
lehotou, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 9
písm.c) o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VII. ods. 1 písm.c) Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany – nájom nehnuteľného majetku mesta na sociálne, charitatívne,
osvetové, kultúrne, účely, pre potreby občianskych združení a záujmových združení na
neziskovú činnosť 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 v kat. území Piešťany zapísanej v LV č. 5700
ako budova súp.č. 1672, na ul. Kukučínovej v Piešťanoch, v ktorej sa nachádzajú nebytové
priestory.
Dňa 19.8.2015 prijal Mestský úrad Piešťany od Pravoslávnej cirkevnej obci Piešťany
žiadosť o prenájom nebytových priestorov a časti spoločných priestorov za účelom
vykonávania bohoslužieb, vyučovanie katechéz pred sobášmi, krstmi, vyučovanie
náboženstva, poskytovanie duchovných rozhovorov.
Žiadateľ súčasne požiadal o zváženie výšky nájomného z ekonomických dôvodov, ktoré
nie sú vo farnosti Piešťany finančne silné a z uvedeného dôvodu nie sú schopní platiť
nájomné ako podnikateľské subjekty. Užívať nebytové priestory majú záujem od 1.12.2015.
V návrhu na uznesenie je navrhnutá doba nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany (ďalej len „Zásady“) Čl. VII. ods. 2 na dobu neurčitú, s tým, že dĺžku
výpovednej lehoty určí v zmysle Zásad mestské zastupiteľstvo.
Podľa Čl. VIII. ods. 3 Zásad sa úhrada služieb spojených s užívaním nebytových
priestorov musí rovnať výške ich skutočných nákladov.
Žiadateľ nemá záujem využívať nebytové priestory na podnikanie. Výška nájmu pri
neziskových organizáciách bola v tomto objekte schválená v minulosti nasledovne: Otvorená
náruč, n.o. vo výške 1,0 euro ročne (Uzn. MsZ č.147/2012), Trnavská arcidiecézna charita 1,0
euro ročne (Uzn. MsZ č. 148/2012), REZORT PIEŠŤANY vo výške 1,0 euro ročne ( Uzn.
MsZ č. 53/2012) s tým, že toto nájomné je upravované každoročne o infláciu v zmysle Zásad
Čl. VIII. ods. 2..
Vzhľadom k tomu, že užívanie priestorov nie je žiadané na výkon podnikateľskej
činnosti, predkladáme nájom ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov ust. § 9a ods. 9 písm.c) o majetku obcí v znení
nesk. predpisov a Čl. VII. ods. 1 písm.c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany –
nájom nehnuteľného majetku mesta na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne, účely, pre
potreby občianskych združení a záujmových združení na neziskovú činnosť.
O schválení nájmu predkladanom z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne
v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c.)
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Vyjadrenie oddelenia finančných služieb:
Zasielame Vám stanovisko oddelenia finančných služieb k žiadosti Pravoslávnej cirkevnej
obce Piešťany, o prenájom nebytových priestorov v budove na ul. Kukučínovej č. 21
v Piešťanoch. Žiadateľ požiadal o nájom dvoch navzájom prepojených miestností na prízemí
budovy za účelom vykonávania bohoslužieb, vyučovania náboženstva, poskytovanie
duchovných rozhovorov.
Z pohľadu finančného nemáme voči prenájmu pripomienky, prenájom je v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p..
Zároveň uvádzame, že žiadatelia nie sú evidovaní ako platcovia miestnych daní a poplatkov
mesta Piešťany.
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