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Dátum konania : 28.09.2016

Prítomní: Ing. Zita Bruncková, Ing. Katarína Gonová, Ing.Jozef Chudý, Ing. Patrik Petráš,
Dr.Andrej Klapica
Ospravedlnení: Ing. Igor Racík, Ing. Eva Juristová
Spracovatelia: Ing. Hana Dupkaničová, Ing.Tomáš Hudcovič
Program :
1. Otvorenie
2. Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov
3. Prerokovanie Pripomienok k VZN o pohrebníctve, zaslaných pani Jarmilou Holičkovou, dňa
3.9.2016
4. Prerokovanie odpovede k dokumentu pani Holičkovej, od pani riaditeľky SMP
Ing. Dupkaničovej
5. Prerokovanie stanoviska JUDr. Studenej k dokumentu p. Holičkovej
6. Prerokovanie obsahu mailu k uvedenému dokumentu p. Holičkovej, vypracovaného
predsedníčkou Komisie pre F a P, ako vlastného názoru, zo dňa 23.9.2016
7. Prerokovanie predložených Cenníkov za pohrebné služby, predložených na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 29.9.2016, ku schváleniu poslancov MsZ, ako aj
iných cenníkov, t. j. cenníkov platných od 1.2.2016 a platných od 1.7.2016
8. Rôzne
9. Záver
Popisná časť zápisnice:
1. 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 do navrhnutého programu vsunúť ako bod 2. Návrh optimalizácie poskytovania
cintorínskych služieb a správy cintorínov.
.
Členovia Komisia pre financie a podnikanie prijali nasledovné uznesenia :
Číslo
64/2016

Bod
prg.
2.

65/2016

3.

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní
Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov berie na MsZ
vedomie s pripomienkou členov komisie.
Naďalej analyzovať vzniknuté náklady na poskytovanie cintorínskych služieb s cielom
získania informácie o ich oprávnenosti a efektívnom vynakladaní. Odporúčajú
spracovať snímky pracovnej doby všetkých zamestnancov, čím sa získajú doplňujúce
informácie o využívaní ich pracovného času.
Komisia sa po prerokovaní
Pripomienky k VZN o pohrebníctve, zaslaných pani Jarmilou Holičkovou, dňa
3.9.2016 stožňuje s konštatovaním, že ide o podnet na odstránenie nedostatkov
a zlepšenie činnosti práce strediska tak v hlavnej činnosti, ako aj podnikateľskej.
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MsZ
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66/2016
67/2016
68/2016

69/2016

4.
5.
6.

7.

Dátum konania : 28.09.2016

Komisia po prerokovaní berie na vedomie
Odpoveď k dokumentu pani Holičkovej, od pani riaditeľky SMP Ing. Dupkaničovej.

MsZ

Komisia po prerokovaní berie na vedomie
Stanovisko JUDr. Studenej k dokumentu p. Holičkovej.

MsZ

Komisia po prerokovaní berie na vedomie
Obsah mailu k uvedenému dokumentu p. Holičkovej, vypracovaného predsedníčkou
Komisie pre F a P, ako vlastného názoru, zo dňa 23.9.2016.
Komisia po prerokovaní odporúča schváliť Návrh

MsZ

- Všeobecne záväzne
nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok MsZ
pohrebísk v meste Piešťany, s pripomienkou členov komisie
Upraviť Cenník pohrebných služieb uvedený v Návrhu - Všeobecne
záväzne nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok
pohrebísk v meste Piešťany,
v Prílohe č.1 o vylúčenie
odpisov
premietnutých v kalkulácii ceny v položkách
298 – Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska na
Žilinskej ceste k pohrebnému obradu (1,5 hod.) z navrhovanej ceny 89,60 €
na sumu 65,40 €
300 - Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska na
Bratislavskej ceste k pohrebnému obradu (1,5 hod.) z navrhovanej ceny
89,60 € z navrhovanej ceny 89,60 € na sumu 65,40 €
301 - Poskytnutie krátkodobého užívania márnice v m. č. Kocurice
k pohrebnému obradu z navrhovanej ceny 65,00 € na sumu 50,- €
Ostané položky sa nemenia a ceny stanovené Ing.Dupkaničovou – riaditeľkou SMP
komisia berie na vedomie.

Zapísal: Zuzana Tomešková

Rozdeľovník:

V Piešťanoch dňa: 28.9.2016
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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