Komisia pre financie a podnikanie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 4/2017
Dátum konania : 24.04.2017

Strana 1 z 4

Prítomní: Ing. Zita Bruncková, Ing. Jozef Chudý, Ing. Eva Juristová, Ing. Igor Racík, Dr. Andrej
Klapica, Ing. Patrik Petráš
Ospravedlnený Ing. Katarína Gonová
Hostia: Zástupca seniorského parlamentu - Ing. Mária Tomášková
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017
Spracovateľ: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb
3. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekty
Spracovateľ: Ing. Alena Horešová, vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta
4. Rôzne
5. 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 komisie pre financie a podnikanie prijali nasledovné uznesenia na mimoriadne
zasadnutie MsR konanú 26.4.2017 a MsZ konané dňa 26.4.2017.
Číslo

Bod
prg.

21/2017

2.

Adresát

Znenie
Komisia odporúča
A/ Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 - Výnos dane z
o sumu 45 000 € na celkovú sumu 8 358 531 € schváliť.

príjmov

MsR
MsZ

B/ Zvýšenie rozpočtovej položky 642 006 – Členské v OO CR, Program 3 – Propagácia
a cestovný ruch o sumu 30 000 €, na celkovú sumu 180 000 € neschváliť.
C/ Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO komunikácie A. Hlinku, Program
10 – Doprava o sumu 15 000 €, zdroj 41, na celkovú sumu 18 500 € schváliť.

22/2017

6.

D/ Zmenu Programového rozpočet mesta Piešťany na rok 2017 v príjmovej časti
o sumu 45 000 €, a vo výdavkovej časti o sumu 15 000 €, na celkové príjmy v sume
28 182 008,99 € a na celkové výdavky v sume 25 606 905,50 € schváliť.
s pripomienkami poslancov.
Nakoľko nebol schválený bod B/ Zvýšenie rozpočtovej položky 642 006 – Členské
v OO CR, Program 3 – Propagácia a cestovný ruch o sumu 30 000 €, celková suma vo
výdavkovej časti bude znížená o 30 000 € na sumu 25 606 905,50 €.
MsR
Komisia odporúča
A/
MsZ
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
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všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti,
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický
cieľ : 4.3.1., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom: ,,Zníženie
energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany“,
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
34 700,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 694 000,00 EUR.
Výška neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia
čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom
finančnej analýzy projektu je 0 EUR, vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt s
celkovými oprávnenými výdavkami do 1 milióna EUR, na ktorý sa nevzťahuje
povinnosť spracovania finančnej analýzy projektu schváliť.
B/

1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti,
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický
cieľ : 4.3.1., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom: ,,Zníženie
energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany“,
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
4. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 20
890,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 417 800 EUR.
Výška neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia
čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom
finančnej analýzy projektu je 0 EUR, vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt s
celkovými oprávnenými výdavkami do 1 milióna EUR, na ktorý sa nevzťahuje
povinnosť spracovania finančnej analýzy projektu schváliť.
Zapísal: Zuzana Tomešková
V Piešťanoch dňa: 24.4.2017

Rozdeľovník:
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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