Zápisnica
z 1. zasadnutia Komisie pre legislatívu a právo MsZ Piešťany mimo schváleného
harmonogramu pre rok 2018,
ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom hlasovania per rollam, elektronickou formou, v
dňoch 09.07.2018 - 10.07.2018 nasledovne:
Názov

Spracovateľ

1. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018,
Ing. Stanislav Mikuš
Hlasovanie v rozsahu spracovateľovho návrhu - berie na vedomie: 3, Za: 1
Odporúčania komisie vyplývajúce z diskusie formou per rollam: Komisia odporúča riešiť
finančné krytie mzdových nákladov na MsÚ pred vytvorením nového pracovného miesta a
zmenou organizačnej štruktúry.
Z dôvodovej správy nie je jasné z akých prostriedkov má byť realizované navýšenie rozpočtu
a kryté výdavky. Komisia odporúča doplniť tieto info do rokovania MsR.
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 – žiadosť
MHK,
Ing. Stanislav Mikuš
Hlasovanie v rozsahu spracovateľovho návrhu - berie na vedomie: 3, Za: 1
Odporúčania komisie vyplývajúce z diskusie formou per rollam: Komisia odporúča zaradiť
tento bod spolu do jedného materiálu zmien rozpočtu.
Materiál hovorí o zvýšení rozpočtovej položky 642 001 – BT – občianske združenia - šport,
program 8 – Šport, kód zdroja 41, o sumu 20 000,- € na sumu 55 000,- €,.
Zverejnený schválený rozpočet pomenúva položky 8.2. Dotácie na šport 0810 členské v
združeniach a dotácie PO a FOP- oblasť šport. Odporúčame ujasniť si na akú položku majú
byť financie nasmerované a rovnako odporúčame postupovať pri prideľovaní podpory
klubom a iným subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách, nie priamou zmluvou.
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 – žiadosť
ZUŠ,
Ing. Stanislav Mikuš
Hlasovanie v rozsahu spracovateľovho návrhu - berie na vedomie: 3, Za: 1
Odporúčania komisie vyplývajúce z diskusie formou per rollam: Komisia odporúča zaradiť
tento bod spolu do jedného materiálu zmien rozpočtu.
Návrh uznesenia hovorí A/ Zvýšenie rozpočtovej položky 642 001 – BT – občianske
združenia - šport, program 6 – Školstvo, kód zdroja 41, o sumu 6 500,- € na sumu 13 140,- €,.
- schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov

Zverejnený chválený rozpočet pomenúva položku 6.2. Dotácie do oblasti školstva 0111
dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie. Komisia upozorňuje na chybu v znení
uznesenia a odporúča postupovať pri podpore prostredníctvom VZN o dotáciách.
4. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 – žiadosť
PFK,
Ing. Stanislav Mikuš
Hlasovanie v rozsahu spracovateľovho návrhu - berie na vedomie: 3, Za: 1
Odporúčania komisie vyplývajúce z diskusie formou per rollam: Zverejnený schválený
rozpočet pomenúva položky 8.2. Dotácie na šport 0810 členské v združeniach a dotácie PO a
FOP- oblasť šport. Odporúčame ujasniť si na akú položku majú byť financie nasmerované a
rovnako odporúčame postupovať pri prideľovaní podpory klubom a iným subjektov
prostredníctvom VZN o dotáciách, nie priamou zmluvou.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č.
13/2016,
Ing. Stanislav Mikuš
Hlasovanie v rozsahu spracovateľovho návrhu - Zdržal sa: 1, Za: 2 + 1
s pripomienkami
Odporúčania komisie vyplývajúce z diskusie formou per rollam: Komisia upozorňuje na
nedostatočné zdôvodnenie zmien VZN v zmysle prijatého uznesenia. Rovnako upozorňuje na
možné problémy v súvislosti s ďalším ustanovením VZN.
§ 4 Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií
4. Termín na predkladanie žiadostí určuje primátor mesta, najviac 2 krát za príslušný
rozpočtový rok.
Ak sa vyhlási v niektorých nevyčerpaných položkách opakované kolo ešte pred zmenami
rozpočtu a prípadným navýšením finančných prostriedkov na iných položkách, je otázne, či
bude možné pri takomto znení vyhlásiť ďalšie kolo.
Komisia odporúča zakomponovať do VZN aj znenie o opakovanom vyhlásení dotačných
schém, s tým, že žiadateľ nesmie pri pridelení ďalšej dotácie a jej vyúčtovaní použiť pri
dokladovaní vlastných zdrojov rovnaké účtovné doklady v rozličných žiadostiach.
6. Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou TAXAUDIT Slovensko spol. s r.o., lokalita Bratislavská Piešťany a Návrh na
prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou
TAX-AUDIT Slovensko spol. s r.o., lokalita Bratislavská Piešťany,
Mgr. Eva Kresánková
Hlasovanie v rozsahu spracovateľovho návrhu - Zdržal sa: 2, Za: 2 – podľa
výsledkov hlasovania komisia materiál neodporúča v predloženom rozsahu
schváliť.
Odporúčania komisie vyplývajúce z diskusie formou per rollam: Zámenu pozemkov väčších
ako nevyhnutne nutných pre prípadnú cyklotrasu komisia neodporúča, nakoľko nie je
nevyhnutné, aby mesto malo pri takejto komunikácii odpočívadlo a športovú zónu, keď ich
má len o kúsok ďalej pri Dubovej.

Parcela 10123/1 je jednou z posledných rozsiahlejších a hodnotnejších parciel vo vlastníctve
Mesta Piešťany, na ktorej je možné realizovať investičnú činnosť. Mesto by sa malo
zamyslieť, či je vhodné aby sa zbavilo tejto parcely navrhovaným spôsobom najmä preto, že
žiadateľ má podľa nákresov dostatok možností realizovať si investíciu na svojich pozemkoch,
ktoré v súčasnosti vlastní. Pre Mesto Piešťany v prípade, že vyhodnotí parcelu ako
prebytočnú, by bolo vhodnejšie postupovať formou predaja cez OVS.
Komisia odporúča do materiálu doplniť GP a situácie vo vyššom rozlíšení, tak aby bolo
možné čítať parcelné čísla.
7. Rôzne – komisia v bode neprerokovala žiadny materiál a neprijala žiadne uznesenie
ani odporúčanie.
Po uplynutí času na zaslanie hlasovania a pripomienok členov komisie formou per rollam
elektronicky, predseda komisie konštatoval, že hlasovania k materiálom zaradeným
predsedom komisie do jej programu, sa nezúčastnili 3 členovia komisie: JUDr. Suchánková,
JUDr. et Mgr. Chudá, Mgr. Kubala. Hlasovania sa zúčastnili: Hudcovič Tomáš Ing., Polák
Andrej Mgr., Hašková Michala JUDr., Paradi Ervín Mgr.
Zároveň predseda komisie konštatoval, že v čase tvorby pozvánky a zaraďovania materiálov
do programu komisie jej predsedom, neboli dostupné materiály, ktoré sa na webovej stránke
mesta nachádzali v príslušnej tabuľke, avšak boli sprístupnené len s uvedením ich názvu a bez
aktívneho linku obsahujúceho predmetné materiály, pričom z dôvodu nemožnosti reálneho
prístupu k materiálom v rámci riadnej pracovnej doby dňa 06.07.2018, predseda KLP také
materiály na rokovanie komisie per rollam nezaradil.
POZN.: Zápisnica sa vyhovuje v piatich rovnopisoch.
Zapísal: Mgr. Monika Mackovjaková
Rozdeľovník: 1 x pre primátora mesta,
1 x pre zástupcu primátora, 1 x pre prednostu
mestského úradu, 1 x pre potreby komisie,
1 x pre Oddelenie právnych a klientskych služieb
MsÚ Piešťany
V Piešťanoch dňa:12.07.2018
Schválil: Ing. Tomáš Hudcovič – predseda komisie
Prílohy:

