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Dátum konania : 02.05.2016

Prítomní: Ing. Zita Bruncková, Ing. Eva Juristová, Ing. Igor Racík, Ing. Katarína Gonová,
Ospravedlnení: Ing. Jozef Chudý, Dr. Andrej Klapica, Ing. Patrik Petráš
Spracovatelia: SMP-Ing. Hana Dupkaničová, Ing.Michaela Svetlíková, Ing.arch. Petra Konečná,
Beáta Palkechová, Mgr.Eva Kresánková, JUDr.Pavol Vermeš, PhD., JUDr. Lívia Damboráková,
Mgr. Monika Mackovjaková, Ing.Eduard Strapatý, Zuzana Tomešková
Hostia: Zástupca seniorského parlamentu - Ing. Melánia Kolláriková
Program :
1. Otvorenie.
2. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v K.Ú. Piešťany pre Marcelu Kochanovú.
3. Nákup 850 l cisternového prívesu na prepravu benzínu s výdajným zariadením.
4. Nákup nového osobného motorového vozidla kategórie M1 určeného na plnenie úloh organizácie.
5. Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov.
6. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č.10/2011 - v súvislosti s jeho
aktualizáciou po preskúmaní.
7. Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany – rok 2016.
8. Návrh na nájom pozemku pre spoločnosť Lekáreň pri Váhu Piešťany s.r.o.,lokalita E.Belluša
Piešťany.
9. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, lokalita staré
Trhovisko - Nálepkova.
10. Návrh možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. za účelom
vybudovania a prevádzkovania stavby ,, Mestská plaváreň a wellness “.
11. Návrh štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
12. Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých
aktivít.
13. Rôzne
14. Záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Ing. Zita Bruncková a privítala prítomných
členov komisie a hostí. Členovia komisie sa v úvode rokovania jednomyseľne uzniesli na
navrhnutom programe.
Členovia Komisia pre financie a podnikanie prijali nasledovné uznesenia :
Číslo

Bod
prg.

19/2016

2.

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní odporúča nájom časti pozemku, parcely registra „C“ č.
3355/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4924m², ktorá parcela je zapísaná na LV MsR
č. 5700 v k. ú. Piešťany, vo vlastníctve Mesta Piešťany, v správe Služieb Mesta MsZ
Piešťany, v časti o výmere 6,25m2 pre Marcelu Kochanovú, Mierová 486/63, 956 05
Radošina, IČO: 42 205 450 za účelom umiestnenia predajného stánku č. 11, na dobu
neurčitú, s trojmesačnou . mesačnou výpovednou lehotou, s výškou nájomného 26,56
eur/m2/rok + DPH, 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 pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve žiadateľa schváliť.
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3.

Dátum konania : 02.05.2016

Komisia po prerokovaní odporúča
nákup 850 l cisternového prívesu na prepravu benzínu s výdajným zariadením
z prostriedkov podnikateľskej činnosti Služieb Mesta Piešťany do sumy 5.000,- EUR
bez DPH schváliť.

MsR
MsZ

21/2016

4.

Komisia po prerokovaní odporúča
nákup nového motorového vozidla kategórie M1 určeného na plnenie úloh organizácie MsR
z prostriedkov podnikateľskej činnosti Služieb Mesta Piešťany do sumy 15.000,- EUR MsZ
bez DPH schváliť.

22/2016

5.

Komisia po prerokovaní berie na vedomie s pripomienkami :
1.) Predložený materiál... má iba popisný charakter, nakoľko neboli predložené
konkrétne číselné údaje, podľa jednotlivých účtov z účtovnej závierky SMP p.o.
k 31.12.2015.
Materiál obsahuje viaceré „ presuny“ položiek v kalkuláciám spôsobom, zníženia
jednej položky a zároveň zvýšenia inej, napr. Prenájom obradnej miestnosti DS
Bratislavská cesta, z pôvodnej ceny 97,00 € zníženie o 7,40 € na výšku 89,60 €, ale
zároveň zvýšenie položky Pochovanie/ uloženie rakvy do hrobu z čiastky 24,00 € na
výšku 29,40 €. Členovia komisie pre F a P nesúhlasia so zvýšením prenájmu Márnice
v Kocuriciach z čiastky 65,00 € na 68,97 €, atď.....
Konštatujú, že výsledok optimalizácie je minimálny
2.)
Nebola predložená pôvodná Objednávka pohrebu v starých cenách pre porovnanie so
vzorom novej Objednávky, podľa navrhovanej Optimalizácie, aby sa porovnali
výsledky jej dopadu.
3.) Po zákonnom znížení výšky odpisov obradnej miestnosti na Žilinskej ceste a po
výmene žiaroviek v objekte, pri dosiahnutí znížených nákladov na elektrickú energiu,
je výsledok optimalizácie minimálny. Dôvodom je aj skutočnosť, že je nesprávne
nastavený prerozdeľovací proces nákladov medzi podnikateľskú činnosť a hlavnú
činnosť. Členovia Komisie pre F a P majú výhrady voči terajšiemu podielu 70 %
nákladov na podnikateľskú činnosť a 30 % na hlavnú činnosť. Odporúčajú poslancom
MsZ prehodnotiť doterajší prerozdeľovací pomer a znížiť ho na čiastku 58 %
z nákladov na podnikateľskú činnosť a 42 % z nákladov na hlavnú činnosť.
Predpokladajú, že uvedené prerozdelenie bude mať dopad na zvýšenie dotácie mesta na
správu cintorínov do výšky 15.000 €. Riešením by bolo aj prevedenie budovy DS na
Žilinskej cesty do správy mesta, ktoré by v plnej výške znášalo náklady na odpisy,
údržbu a udržiavanie, upratovanie a iné náklady. Z tohto dôvodu podporujú úpravu
prerozdeľovacieho procesu v pomere 58 : 42.
Mieru zisku navrhujú pri prenájme obradných miestností 1 % z nákladov
a u ostatných služieb maximálne do 5 %.
4.) Po schválení účtovnej závierky SMP, p.o. poslancami MSZ, navrhujú pokračovať
v analýze nákladov s cieľom ich znižovania, napr. aj optimalizáciou pracovných
úväzkov. Na ceny a ziskovosť poskytovaných služieb, vplýva každoročný nárast
miezd o 4 % a výška efektu z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ( napr. úhrada
Doplnkového dôchodkového poistenia...)
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5.) Po ukončení uvedenej analýzy a pri vypracovaní nového VZN o poskytovaní
cintorínskych a pohrebných služieb, členovia Komisie pre F a P navrhujú , aby v ňom
boli uvedené všetky uplatňované ceny, nielen tie, ktoré výmerom určuje VÚC. Ide
o ceny služieb, ktorých stanovovanie je v kompetencii riaditeľa SMP.
6.) Navrhujú ďalej preveriť na odbore sociálnych služieb, možnosť poskytnutia
jednorázového príspevku pozostalým, na „ pohrebné“ nebohého, ktorý mal trvalý
pobyt v Piešťanoch, najmenej 5 rokov pred úmrtím.
23/2016

6.

Komisia po prerokovaní odporúča
A1/ správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu ZaD ÚPN mesta
Piešťany č. 10/2011 - v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní podľa
prílohy č.1(doplnenú na základe prijatých uznesení, týkajúcich sa
lokality Heinola – Sihoť) - berie na vedomie
B1/ stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky,
oddelenia územného plánovania – preskúmanie návrhu ZaD ÚPN mesta
Piešťany č. 10/2011, zo dňa 28.4.2016 uvedené v prílohe č. 2
- berie na vedomie

MsR
MsZ

-

C10/ odporúča zmenu Z8 v lokalite Heinola - Sihoť zmenu funkčného využitia
plôch ekostabilizačnej zelene na plochy bývania v zeleni v rámci návrhu zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 - schváliť
D1/ odporúča VZN mesta Piešťany, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/1998 – Záväzná
časť Územného plánu sídelného útvaru Piešťany, v súvislosti so schválením
ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011 (doplnené na základe prijatých uznesení,
týkajúcich sa lokality Heinola – Sihoť) - schváliť
24/2016

7.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2 písm. c a d)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
dôvodu navýšenia príjmov v položke 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný
územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke
644001 Dotácie právnickým osobám – MAD o sumu 60 000 € € pričom sa menia
príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu
60 000 €, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 – neschváliť.

MsR
MsZ

B/ návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému
MAD, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.2 schváliť s pripomienkami vypracovať taký návrh optimalizácie MAD, ktorý bude slúžiť ako podklad pre
nové obdobie od roku 2017.
C/ návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa
variantu č.3 - neschváliť
25/2016

8.

Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
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A/ Návrh na nájom pozemku parcely registra „C“ parc.č. 5804/13 zastavané plochy MsZ
a nádvoria v celkovej výmere 1225 m2 zapísanej ako vlastníctvo Mesta Piešťany v LV
č. 5700, kat. územie Piešťany, v časti vo výmere 52 m2, podľa priloženej situácie,
nájomcovi spoločnosti Lekáreň pri Váhu Piešťany s.r.o., E.Belluša 6936/12, Piešťany,
IČO: 46 231 382, za účelom výstavby verejného chodníka pre peších návštevníkov
budúcej stavby „Ambulancie lekárov“ na pozemku parc.č. 5802/8, 5802/7 a 5801/6, za
nájomné 1,- €, ( jedno EURO) na dobu určitú, do nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na chodník ako samostatný stavebný objekt, so záväzkom
nájomcu, že stavbu verejného chodníka po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na chodník prevedie tento do vlastníctva Mesta Piešťany za kúpnu cenu
1,0 EURO, najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov §9a ods. 9 písm.c) – nájom pozemku
v súvislosti s výstavbou realizovanou žiadateľom, do doby nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia verejného chodníka a následným prevedením
vlastníctva stavby chodníka do majetku Mesta Piešťany - schváliť
26/2016

9.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, k.ú.
Piešťany, pozemkami zapísanými v LV č. 5700 ako
- parc.č. 7764/2 zas. plochy a nádvoria vo výmere 56 m2, parc.č. 7765/3 zast. plochy
a nádvoria vo výmere 529 m2, parc.č. 7765/7 zast. plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,
parc.č.7765/8 zast. plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, parc.č. 7765/9 zast.plochy vo
výmere 26 m2, parc.č. 7765/10 zast. plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, ako prevod
vlastníctva majetku Mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou v zmysle zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 1 písm.a) a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm. a) - neschváliť.
B/ Návrh na spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, k.ú.
Piešťany, pozemkami zapísanými v LV č. 5700 ako
- parc.č. 7764/2 zas. plochy a nádvoria vo výmere 56 m2, parc.č. 7765/3 zast. plochy
a nádvoria vo výmere 529 m2, parc.č. 7765/7 zast. plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,
parc.č.7765/8 zast. plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, parc.č. 7765/9 zast.plochy vo
výmere 26 m2, parc.č. 7765/10 zast. plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, formou
zámeny novovytvorených pozemkov parc.č. 7764/2 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 121 m2 a parc.č. 7765/17 zastavané plochy a nádvoria vo výmre 50 m2
v zmysle Geom. plánu č. 139/2016
za
časť z parc.č. 7715/4 zast. plochy a nádvoria vo výmere 249 m2 k.ú. Piešťany vo
vlastníctve Asaada A A Albanwana zastúpeným Mgr. Jurajom Filinom, bytom
A.Hlinku 1120/7, Bánovce nad Bebravou, v Geom. pláne č. 391/2015 označenej ako
parc.č. 7715/4 zast. plochy a nádvoria vo výmere 171 m2 s tým, že zvyšná časť
pozemkov po zámene bude predmetom prevodu vlastníctva obchodnou verejnou
súťažou
- neschváliť , nakoľko nebol predložený znalecký posudok oboch pozemkov, aby sa
mohli porovnať ceny oboch pozemkov. Zároveň navrhuje nerealizovať na zvyšnej časti
pozemkov prevod vlastníctva a navrhuje ho ponechať v majetku mesta.

27/2016

10.

Komisia po prerokovaní
“ Návrh možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt
4
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s.r.o. za účelom vybudobvania a prevádzkovania stavby “ Mestská plaváreň a
wellness”
A/ Realizovať predaj pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany ako prípad hodný
osobitného zreteľa spočívajúci v povinnosti budúceho kupujúceho a každého jeho
právneho nástupcu:
vybudovať a prevádzkovať stavbu „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č.
5826/16 k. ú. Piešťany budúcim kupujúcim v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s povinnosťou budúceho
kupujúceho previesť do vlastníctva budúceho predávajúceho predmetný pozemok aj
spolu s každou na ňom sa nachádzajúcou stavbou za kúpnu cenu 1,- euro (slovom
jedno euro), a to bez ohľadu na štádium jej/ich rozostavanosti do 90 dní od obdržania
výzvy Mesta Piešťany na uzavretie takej kúpnej zmluvy;
pričom bazén bude vybudovaný s nasledovnými parametrami:
hlavný bazén dĺžka a šírka 25m x 12,5m; hĺbka od 1,2m do 1,6m; 6 dráh /šírka dráhy
2m/,
výcvikový bazén dĺžka a šírka 12,5m x 4m, hĺbka 0,9m; svetlá výška 4,5m nad
bazénovou halou, vstupná hala, šatne, wellness 3m;
s otváracími hodinami pre bazén: Po až Ne od 06:00 do 22:00; tak, aby denne boli za
odplatu vyhradené aspoň 2 dráhy pre športovcov a 2 dráhy pre verejnosť.
B/ V prípade schválenia prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany
Mestom Piešťany do vlastníctva spoločnosti bazenprojekt s.r.o. za kúpnu cenu 1,- euro
(slovom jedno euro) zaviazať spoločnosť bazenprojekt s.r.o. zmluvnou povinnosťou
zriadiť bankovú záruku vo výške trhovej ceny pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany
minimálne do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany, s tým, že
bankovou zárukou bude zabezpečené prípadné neplnenie zmluvných povinností
spoločnosti bazenprojekt s.r.o.. Rozsah zmluvných sankcií a povinností zabezpečených
bankovou zárukou komisia bude formulovaný v súčinnosti s Komisiou pre legislatívu
a právo.
C/ V prípade schválenia kúpnej ceny 1,- euro (slovom jedno euro) za prevod
vlastníctva pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany Mestom Piešťany do vlastníctva
spoločnosti bazenprojekt s.r.o. realizovať prevod zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy s tým, že riadna kúpna zmluva bude uzavretá do 90 dní po tom, čo si budúci
kupujúci splní povinnosť preukázať budúcemu predávajúcemu akceptáciu financovania
projektu stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany
peňažným ústavom formou nahliadnutia originálnych listín príslušného peňažného
ústavu určených budúcemu kupujúcemu ako aj po tom, čo si budúci kupujúci splní
povinnosť predložiť budúcemu predávajúcemu kópie listín týkajúcich sa podrobného
technického riešenia projektu a jeho finančnej návratnosti predložených financujúcej
banke budúcim kupujúcim.
D/ Realizovať prevod vlastníctva pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany Mestom
Piešťany do vlastníctva spoločnosti bazenprojekt s.r.o. za trhovú kúpnu cenu určenú
znaleckým posudkom, ktorého náklady za vypracovanie budú pripočítané ku kúpnej
cene
E/ Realizovať prevod vlastníctva pozemku parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany Mestom
5
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Piešťany do vlastníctva spoločnosti bazenprojekt s.r.o. uhradením ceny predmetného
pozemku určenej dohodou, pričom by mala vychádzať z ceny určenej metodikou, ktorá
by mohla byť dohodnutá nižšie než cena trhová, nie však nižšie ako 300.000 eur a
v tomto prípade by sa kupujúci zaviazal podpísať po uzavretí zmluvy o prevode
pozemku aj zmluvu o zriadení vecného bremena – práva využitia pozemku výlučne na
účely výstavby krytého bazéna (+ wellness atď) v prospech mesta (uviesť zároveň
technické parametre bazéna prípadne iné podmienky) a prípadne by sa kupujúci
zaviazal uzavrieť následne aj zmluvu o zriadení vecného bremena na stavbu
spočívajúceho v povinnosti kupujúceho využívať stavbu len na účely bazénu
a wellness alebo by sa kupujúci zaviazal na uzavretie iného právneho inštitútu
zabezpečujúceho riadne prevádzkovanie stavby na pozemku parc. č. 5826/16 k. ú.
Piešťany za účelom mestskej plavárne a wellness
F/ Riešiť vybudovanie a prevádzkovanie stavby „Mestská plaváreň a wellness“ na
parc. č. 5826/16 k. ú. Piešťany formou dlhodobého nájmu pozemku parc. č. 5826/16 k.
ú. Piešťany pre spoločnosť bazenprojekt s.r.o. bez možnosti jeho založenia peňažnému
ústavu a za symbolické nájomné 1,- euro (slovom jedno euro) po celú dobu trvania
nájomného vzťahu ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v povinnosti
nájomcu pozemku a každého jeho právneho nástupcu:
- vybudovať a prevádzkovať stavbu „Mestská plaváreň a wellness“ na parc. č.
5826/16 k. ú. Piešťany nájomcu pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s povinnosťou nájomcu ako budúceho predávajúceho previesť do vlastníctva
Mesta Piešťany akúkoľvek stavbu nachádzajúcu sa na pozemku parc. č.
5826/16 k. ú. Piešťany za kúpnu cenu 1,- euro (slovom jedno euro), a to bez
ohľadu na štádium jej/ich rozostavanosti do 90 dní od obdržania výzvy Mesta
Piešťany na uzavretie takej kúpnej zmluvy;
- pričom bazén bude vybudovaný s nasledovnými parametrami:
hlavný bazén dĺžka a šírka 25m x 12,5m; hĺbka od 1,2m do 1,6m; 6 dráh
/šírka
dráhy
2m/,
výcvikový bazén dĺžka a šírka 12,5m x 4m, hĺbka 0,9m; svetlá výška 4,5m
nad bazénovou halou, vstupná hala, šatne, wellness 3m;
- s otváracími hodinami pre bazén: Po až Ne od 06:00 do 22:00; tak, aby denne
boli za odplatu vyhradené aspoň 2 dráhy pre športovcov a 2 dráhy pre
verejnosť berie na vedomie.
28/2016

11.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 - schváliť
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12.

Dátum konania : 02.05.2016

Komisia po prerokovaní odporúča :

MsR
MsZ

A/ Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO
a FO - oblasť aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít
Klub vodného póla Kúpele Piešťany vo výške 35 000.- € - schváliť
B/ Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO
a FO - oblasť aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít
A&D Service Piešťany-Anna Ďurinová - neschváliť , nakoľko táto služba je
považovaná za bežnú podnikateľskú službu a nie za špecifickú s dopadom na rozvoj
mesta. Komisia odporúča realizovať zámer v súčinnosti z UPSVaR a iných
celoslovenských nadácii.
C/ Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO
a FO - oblasť aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít
Prvý piešťanský pivovar, s.r.o. – neschváliť, nakoľko subjekt nepredložil žiaden
náčrtok s prevádzkovaním projektu, ani s jeho priestorovým umiestnením a
zabezpečením, ani so súhlasným schvaľovacím stanoviskom SVH Piešťany.
Žiadosť neobsahuje ani popis dodržiavania bezpečnostých predpisov pri prevádzkovaní
zámeru.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FO
- oblasť aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít do 1 000.-€
A&D Service Piešťany-Anna Ďurinová vo výške 475.-€ - komisia neodporúča
schváliť z dôvodu bežného projektu a nie špecifického s dopadom na rozvoj mesta.

Zapísal: Zuzana Tomešková

Rozdeľovník:

V Piešťanoch dňa: 3.5.2016
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia
Schválil: Ing. Zita Bruncková
predsedníčka komisie
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