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Prítomní: Ing. Zita Bruncková, Ing. Eva Juristová, Dr. Andrej Klapica, Ing. Patrik Petráš,
Ing. Jozef Chudý
Ospravedlnený Ing. Katarína Gonová, Ing. Igor Racík
Hostia: Zástupca seniorského parlamentu - Ing. Mária Tomášková, Jozef Vojčiniak
Program:
1. Otvorenie.
2. Zmena rozpočtu MsKS
Spracovateľ: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS
3. Zmena rozpočtu Služby mesta Piešťany
Spracovateľ: Ing.Michaela Svetlíková, ekonómka organizácie
4. Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany
Spracovateľ: Ing.Michaela Svetlíková, ekonómka organizácie
5. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany
Spracovateľ: Ing. Kolárikova Marta, referent oddelenia finančných služieb
6. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2017
Spracovateľ: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb
7. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017
Spracovateľ: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb
8. Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení Centra včasnej intervencii so sídlom
Trnava
Spracovateľ:PhDr. Ema Žáčková, vedúca odd. sociálnych a školských služieb
9. Obchodná verejná súťaž, lokalita Hviezdoslavova, Piešťany
Spracovateľ: Mgr. E. Kresánková, referent Oddelenia právnych a klientskych služieb
10. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany-bývala ZŠ na ul.A.Trajana 9, Piešťany
Spracovateľ: Mgr. E. Kresánková, referent Oddelenia právnych a klientskych služieb
11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a rezidencie
Tematínska, s.r.o., lokalita Bodona, Piešťany
Spracovateľ: Mgr. E. Kresánková, referent Oddelenia právnych a klientskych služieb
12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany
a Záposlovenskou distribučnou, a.s.,lokalita Vrbovská, Piešťany
Spracovateľ: Mgr. E. Kresánková, referent Oddelenia právnych a klientskych služieb
13. Rôzne
14. Záver
Popisná časť zápisnice:
Rôzne:
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Ing. Zita Bruncková a privítala prítomných členov komisie
a hostí.
Predsedníčka Ing. Zita Bruncková oboznámila členov komisie so skutočnosťou vzdania sa členstva
pani Ing.Kataríny Gonovej a vyslovila poďakovanie za doterajšiu prácu v komisii FaP. Novým
členom komisie bude navrhnutý Ing. Selecký.
K bodu 7: Následne predložila členom komisie návrh doplniť do bodu rôzne rozpravu
k Optimalizácii MAD.
Členovia komisie sa jednomyseľne uzniesli na navrhnutom programe.
Členovia komisie pre financie a podnikanie prijali nasledovné uznesenia:
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Číslo

Bod
prg.

44/2017

2.

Adresát

Znenie
Komisia odporúča
Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2017 navýšiť
na celkové príjmy v sume 310 223.- €
- schváliť.

45/2017

3.

Komisia odporúča
Zmenu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017 navýšiť o celkové príjmy v sume
20 000.- €
- schváliť.

46/2017

4.

5.

MsR
MsZ

Komisia odporúča
Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany v obstarávacej cene 50 543,81 € - schváliť.

47/2017

MsR
MsZ

MsR
MsZ

Komisia odporúča
Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany
v úhrnnej obstarávacej hodnote 95 371,02 €
a v členení :
- dlhodobý nehmotný majetok
15 628,69 €
- dlhodobý hmotný majetok
32 836,52 €
- drobný dlhodobý hmotný majetok
38 941,70 €
- operatívno - technická evidencia
7 964,11 €

MsR
MsZ

- schváliť s pripomienkou členov komisie
– doplniť dôvodovú správu o vysvetlenie vyradenia OTE Inv.číslo 9008 MsÚ 4 ks MT
mobilný telefón + nabíjačka - klientske centrum v cene 1,00 €, ktoré boli zaradené
30.6.2017.
48/2017

6.

Komisia
Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2017
- berie na vedomie s pripomienkou členov komisie
- uvedený material považujú za nedostatočne spracovaný, s nízkou vypovedacou
úrovňou, preto žiadajú p.prednostu, aby dohliadol na doplnenie komentáru od
zamestancov, zodpovedných za jednotlivé Programy rozpočtu. Komentár by mal byť
adresný k čerpaniu finančných prostriedkov aktivít, schválených v rozpočte,
rozpracovanosť alebo ukončenosť konkrétnych aktivít, dôvod nízkého čerpania položiek
a komentár očakávaného čerpanie alebo nečerpania prostriedkov do konca roku 2017.

2
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49/2017

7.

Komisia odporúča
Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017
A/

Presun rozpočtovej položky 636 007 – MsP – nájomné MP Manager, Program 4 –
Bezpečnosť v sume 17 400,- € na položku 637 005 – MsP – poplatok za MP
Manager, Program 4 – Bezpečnosť.
- schváliť

B/

Presun rozpočtovej položky 637 005 – Exter. manažment, VO – Reko Lávky na
Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 13 000,- € na položku 637 005
– Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.
- schváliť s pripomienkami poslancov

C/

Presun rozpočtovej položky 637 015 – Poistné nehnuteľností, Program 2 –
Majetok mesta v sume 5 000,- € na položku 637 005 – Optimalizácia MHD,
Program 10 – Doprava.
- schváliť s pripomienkami poslancov

D/

Presun rozpočtovej položky 632 001 – Energie – ŠH Diplomat Aréna, Program 8
– Šport v sume 6 000,- € na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10
– Doprava.
- schváliť s pripomienkami poslancov

- nakoľko presun finančných prostriedkov bodu v bode B/, C/, D/ sa týkajú navýšenia
hodnoty zákazky Optimalizácie MAD, pripravované
podmienky, zadefinovanie
požiadaviek a špecifikáciu na vyhlásenie súťaže, je nutné pred vyhlásením tejto súťaže
predložiť členom komisie a poslancom, na pracovnom stretnutí v priestoroch MsÚ.
E/

Presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO Sládkovičova ul., Program 10 –
Doprava v sume 10 000,- € na položky:
a. 635 006 – Doprava – údržba dopravného značenia, Program 10 – Doprava
v sume 5 000,- €
b. na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO - kompostéry,
Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,- €
- schváliť

F/ Presun rozpočtovej položky 637 005 – Externý manažment, VO – MŠ Ružová,
Považská, Program 6 – Školstvo v sume 10 800,- € na položky:
a. na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO – reko
autobusových zastávok, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- €
b. na novootvorenú položku 637 005 – Externé VO – reko učební ZŠ, Program 6 –
Školstvo v sume 800,- €
c. na novootvorenú položku 716 – PaPD reko autobusových zastávok, Program 10
- Doprava v sume 5 000,- €
- schváliť
G/ Zo schváleného čerpania rezervného fondu v sume 424 858,05 € na
spolufinancovanie úspešných projektov u ktorých bude podpísaná zmluva
o poskytnutí NFP vo výške 95% hodnoty projektu presun sumy 50 000,- €, nakoľko
3
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neboli úspešné niektoré ŽoNFP (Kolonádový most, Lávka na Krajinskom moste,
cvičné kuchyne, sanácia skládok, zrejme Plaváreň), čo predstavuje sumu viac ako
100 000,- €, na novootvorenú položku 717 002 – REKO chodníky Pod Párovcami,
Program 10 – Doprava, kód zdroja 46
- schváliť
H/ Presun rozpočtovej položky 716 – MsJ – PD kotolňa, Program 5 – Sociálna
starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 500,- € , z dôvodu nerealizovania
PD, na položky:
a. na položku 716 – PD obnova budovy Detvianska, Program 6 – Školstvo, kód
zdroja 46, v sume 860,- €
b. na položku 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46,
v sume 640,- €
- schváliť
I/ Presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO – ZŠ – ľadová plocha, Program 8 –
Šport, kód zdroja 52, v sume 8 000,- € na položku 717 002 – REKO športové
plochy, kód zdroja 52, Program 8 – Šport.
- schváliť
J/ Presun rozpočtovej položky 637 004 – RMM - revízie, Program 2 – Majetok mesta v
sume 460,- € na položky:
a.637 004 – MsJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie
v sume 300,- €
b.
637 004 – Domum – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť
a bývanie v sume 50,- €
c.637 004 – VJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie
v sume 100,- €
d.
637 004 – Jedáleň – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť
a bývanie v sume 10,- €
- schváliť
K/ Presun rozpočtovej položky 633 004 – Poslanci – údržba prev. strojov, prístrojov a
zariadení, Program 1 – Správa mesta, v sume 700,- € na položku 633 002 – MsÚ –
výpočtová technika vrátane materiálu do 333,- €
- schváliť
L/ Presun rozpočtovej položky 717 002 – MsJ - REKO budovy, Program 5 – Sociálna
starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 2 400,- € na 717 002 – REKO ZŠ a
MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46
- schváliť
M/ Presun rozpočtovej položky 713 001 – MsJ – interiérové vybavenie, Program 5 –
Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 000,- € na 717 002 – MsJ –
výstavba detského ihriska, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja
46
- schváliť
N/ Navrhovanými presunmi sa nemenia celkové príjmy a výdavky Programového
rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017.
4
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50/2017

8.

Komisia
Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej
intervencie so sídlom v Trnave
A/ Participáciu Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky
Centra včasnej intervencie v Trnave

MsR
MsZ

- berie na vedomie
51/2017

9.

Komisia odporúča
Obchodná verejná súťaž, lokalita Hviezdoslavova, Piešťany

MsR
MsZ

A/ Návrh na výber najvhodnejšieho súťažného návrhu obchodnej verejnej súťaže podľa
Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 29/2017 písm. B/ zo dňa
28.2.2017, na prevod vlastníctva nehnuteľností katastrálne územie Piešťany, zapísaných
v LV č. 5700 v prospech vlastníka Mesta Piešťany ako
- parc.č. 7667 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 287 m2, parcela registra „C“
- stavba – dom súp.č. 1893 na parc.č. 7667
- ploty, vonkajšie úpravy (prípojka vody, kanalizácie, kanalizácie dažďovej, elektro nn,
vodomerná šachta, spevnené plochy, prístrešok murovaný vo dvore – vstup z pivnice)
prislúchajúce k domu súp.č. 1893, doručeného v súlade s podmienkami obchodnej
verejnej súťaže a to: návrh spoločnosti FUEL, spol. s r.o., so sídlom K Lodenici 6, 921
01 Piešťany, IČO: 18 048 803, zastúpenej Henrichom Valkom, konateľom, doručeným
dňa 27.6.2017, s návrhom kúpnej ceny vo výške 95 104,98 EUR
- schváliť
B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností katastrálne územie Piešťany, zapísaných
v LV č. 5700 v prospech vlastníka Mesto Piešťany ako
- parc.č. 7667 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 287 m2, parcela registra „C“
- stavba – dom súp.č. 1893 na parc.č. 7667, ploty, vonkajšie úpravy (prípojka vody,
kanalizácie, kanalizácie dažďovej, elektro nn, vodomerná šachta, spevnené plochy,
prístrešok murovaný vo dvore – vstup z pivnice) prislúchajúce k domu súp.č. 1893, do
vlastníctva spoločnosti FUEL, spol. s r.o., so sídlom, K Lodenici 6, 921 01 Piešťany,
IČO: 18 048 803, zastúpenej Henrichom Valkom, konateľom, doručeným dňa 27.6.2017,
za kúpnu cenu 95 104,98 EUR, ako prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle
ust. § 9a ods. 1 písm.a) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl.
VI. ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
- schváliť
52/2017

10.

Komisia odporúča
Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Piešťany-bývalá ZŠ na ul. A.Trajana 9, Piešťany
A/ Návrh na vypracovanie nových podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod
vlastníctva nehnuteľností parc.č. 10099 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4967 m2,
parcela registra „C“, parc.č. 10098 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1687 m2
parcela registra „C“ a stavba s.č. 6755 na parc.č. 10098, zapísaných v LV č. 9650 ako
vlastníctvo Mesta Piešťany
5
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- neschváliť
B/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 129/2012 písm. B/ zo dňa 27.9.2012 v znení:
„Zbúranie objektu stavby s.č. 6755 na parc.č. 10098, zapísanej v LV č. 9650 realizáciou
z vlastných zdrojov z rozpočtu na rok 2013 prostredníctvom verejného obstarávania na
zhotoviteľa búracích prác“
- schváliť
C/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 155/2014 písm. E/ zo dňa 6.11.2014 v znení:
zrušenie Uznesenia MsZ č. 129/2012 písm. B/ zo dňa 27.9.2012 v znení: „Zbúranie
objektu stavby s. č. 6755 na parc. č. 10098, zapísanej v LV č. 9650 realizáciou
z vlastných zdrojov z rozpočtu na rok 2013 prostredníctvom verejného obstarávania na
zhotoviteľa búracích prác,“ len v prípade úspešnej obchodnej verejnej súťaže.
- schváliť
D/ Návrh na zbúranie objektu stavby s.č. 6755 na parc.č. 10098, zapísanej v LV č. 9650
realizáciou z vlastných zdrojov z rozpočtu na rok ....... prostredníctvom verejného
obstarávania na zhotoviteľa búracích prác“ len v prípade úspešnej obchodnej verejnej
súťaže
- neschváliť
Komisia odporúča preveriť možnosť využitia daného objektu na poskytovanie
komplexných sociálnych služieb, v súlade s platným zákonom 448/2008 Z.z. a
predložiť na MsR projektovú dokumentáciu na využitie tohoto objektu,
vypracovanú v predchádzajúcich obdobiach.
53/2017

11.

Komisia odporúča

MsR
MsZ

Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom
Piešťany a rezidenciou Tematínska, s.r.o., lokalita Bodona, Piešťany
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Rezidencie
Tematínska s.r.o., so sídlom Zlatovská 2193/33, Trenčín, IČO: 50 887 751 ako
oprávneným z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností parc.č. 1505/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 3004 m2,
parc.č. 1505/5 zast. plochy a nádvoria vo výmere 3482 m2, parc.č. 1505/108 zast. plochy
a nádvoria vo výmere 1743 m2, parc.č. 1505/109 zast. plochy a nádvoria vo výmere 4270
m2 zapísaných ako parcely registra „C“ v LV č. 5700, vo vlastníctve Mesta Piešťany,
kat. územie Piešťany, v rozsahu Geometrického plánu č. 44566727-030/2017 zo dňa
7.8.2017, strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie elektrického
vedenia a ochranné pásmo vedenia, strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach užívanie,
prevádzkovanie, údržbu a v nevyhnutnom rozsahu týchto zaťažených nehnuteľností za
účelom užívania tohto elektrického vedenia, prevádzkovania a údržby, právo vstupu,
prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena, na dobu neurčitú
odplatne za 10.-€ / 1 m2 vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č.
44566727-030/2017
- schváliť
6
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Komisia odporúča
54/2017

12.

Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom
Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Vrbovská, Piešťany
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami
Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, Západoslovenskou distribučnou,
a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako oprávneným z vecného
bremena a platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena ON Semiconductor
Slovakia, a.s., IČO : 36 227 943, Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany, predmetom ktorej
je zriadenie
vecného bremena
spočívajúceho v
povinnosti povinného ako
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti parc.č. 4434/2, parcela registra „C“ vo výmere 2309
m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, strpieť na
zaťaženej nehnuteľnosti zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu
stavby „Piešťany, Distribučná trafostanica ON Semiconductor Slovakia , Vrbovská 102,
VNK“, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie, rozsahu
Geometrického plánu č. 284/2016 zo dňa 20.12.2016, vstup, prechod a prejazd
peši,
motorovými
a
nemotorovými
dopravnými
prostriedkami,
strojmi
a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolených činností v nevyhnutnom
rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti, ako vecné bremeno in personam, odplatne, za
jednorazovú odplatu vo výške 10.- €/ bežný m.
- schváliť
55/2017

13.

Optimalizácia MAD v Piešťanoch
Členovia komisie sa v bode Rôzne oboznámili s požiadavkou zamestnancov
MsÚ o zaslanie pripomienok alebo návrhov riešenia, k pripravovanej
Optimalizácia MAD v Piešťanoch.
Trvajú naďalej na plnení Uznesenia, ktoré bolo prijaté na zasadnutí komisie,
dňa 17.10.2016, číslo 88/2016, po oprave termínu január a február 2017,
v pôvodnom texte:
Uznesenie znie:
Vypracovať Optimalizáciu MAD tak, aby obsahovala prevádzkovanie
kombinovanej prepravy, s využitím veľkých autobusov, malých autobusov a
taxíkov, prípadne sociálnych taxíkov. Pri následnom vyhlasovaní VO na
prevádzkovateľa MAD, umožniť rozdelenie zákazky na časti, s možnosťou
úspešnosti viacerých uchádzačov, teda úspešnosť na konkrétnu časť zákazky. To
nevylučuje možnosť, že jeden uchádzač bude úspešný vo všetkých častich
zákazky. Optimalizácia by mala obsahovať zníženie výšky poskytovanej úhrady
za službu, zo súčasnej čiastky 415 000 €, minimálne o 100 000 €/rok. Očakávaný
výsledok optimalizácie by malo byť poskytovbanie služby s úhradou z rozpočtu
mesta, maximálne 315 000 €/rok.
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14.

Členovia komisie berú na vedomie ukončenie členstva p. Ing. Kataríny Gonovej
a súhlasia, aby na nastávajúcom MsZ bol predložený poslancom návrh nového
člena komisie p. Ing. Jozefa Seleckého.

Zapísala: Zuzana Tomešková
Rozdeľovník:
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie

V Piešťanoch dňa: 22.8.2017

Kópie: členovia komisie, predkladatelia
Schválil: Ing. Zita Bruncková
predsedníčka komisie
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