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Dátum konania : 01.04.2015

Prítomní: Ing. Zita Bruncková, Ing. Eva Juristová, Ing. Katarína Gonová, Ing. Jozef Chudý,
Ing. Igor Racík, Dr. Andrej Klapica, Ing. Patrik Petráš
Hosť: Ing. Viliam Vavro
Spracovatelia: JUDr. Iveta Duhárová, Mgr. Eva Kresánková, Mgr. Marta Jurčová, Ing. Danica
Ševčíková, Ing. Margita Galová, Zuzana Tomešková, Ing. Anna Klimeková, Ing. Lucia Duračková,
Ing. Mária Zaťková, PhDr. Ema Žáčková, Ing. arch. Jana Vitková, Mgr. Monika Mackovjaková,
Mgr. Jarmila Vilčeková
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na prevod vlastníctva garáže bytového domu na Krajinskej ul. 2957/38 v Piešťanoch
v podiele ¼ v prospech Jaroslavy Slovákovej.
3. Návrh na prevod vlastníctva pozemku a návrh na zriadenie vecného bremena pre Walli, s.
r. o., lokalita Vrbovská cesta.
4. Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2014.
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2014.
6. Vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. Piešťany za rok 2014.
7. Nákup komunálneho vozidla z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti.
8. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014 – záverečný
účet.
9. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2014.
10. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
podnikanie
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania
príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov.
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta – oblasť dopravy, urbanizmu a
architektúry.
13. Návrh Dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo
vlastníctve mesta Piešťany.
14. Odpoveď na požiadavku Komisie pre financie a podnikanie MsZ Piešťany v zmysle
uznesenia č. 24/2015.
15. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
na roky 2015 - 2025.
16. Rôzne.
17. Záver.

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Ing. Zita Bruncková a privítala prítomných
členov.
K bodu 10: V rámci uvedeného bodu programu bol členom komisie predložený materiál,
predmetom ktorého boli žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2014 smerujúce
do oblasti aktivít na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Mestskému úradu boli v rámci uvedenej oblasti doručené tri žiadosti, jedna žiadosť do 1 000 €
a dve žiadosti nad 1 000 €. Žiadosť do 1 000 € je určená na nákup kyslíkového prístroja na
kozmetické ošetrenie pleti v kozmetickom salóne v hodnote 980 €. Žiadosť nebola prerokovaná pre
nesplnenie podmienok v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.
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Žiadateľmi o poskytnutie finančnej dotácie nad 1 000 € sú:
1. ProPolis, n. o. s projektom Nápady pre mesto a požadovanou výškou dotácie 2 700 €,
v súvislosti so žiadosťou vystúpil Ing. Viliam Vavro ako autor projektu, aby predstavil projekt
a vysvetlil prínos pre mesto a jeho obyvateľov.
2. Klub vodného póla Kúpele Piešťany s projektom Letná prevádzka kúpaliska EVA
a požadovanou výškou dotácie 40 000 €.
Uvedené žiadosti sú v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením, boli prerokované a
členovia komisie k nim prijali uznesenia uvedené nižšie.
K bodu 12: Ako bod 12 bol predložený materiál referátu územnej správy v súvislosti so žiadosťou
o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 15/2014, ktorá bola MsÚ doručená v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v termíne do 4.3.2015 a smerovala do oblasti dopravy,
architektúry a urbanizmu. Nakoľko v rozpočte mesta na rok 2015 neboli schválené žiadne finančné
prostriedky pre uvedenú oblasť, nie je možné predmetnú žiadosť spracovať v súlade s platným
všeobecne záväzným nariadením. K predloženému materiálu členovia komisie prijali uznesenia
uvedené nižšie.
K bodu 14: V rámci tohto bodu bola členom komisie predložená odpoveď v súvislosti s uznesením
komisie č. 24/2015 zo dňa 02.03.2015 ohľadom požiadavky vysvetliť nesúlad výšky nájomného za
pozemok pod garážou so sadzbou dane podľa Čl. 5, bodu 12 Všeobecne záväzného nariadenia
o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany. Členovia komisie zobrali
odpoveď na vedomie.
K bodu 16 - rôzne:
- rámci bodu rôzne sa členovia komisie zaoberali problematikou kompetencie primátora
v súvislosti s presunom rozpočtových položiek v rozpočte mesta bežného roku pri zachovaní
nezmenených príjmov a výdavkov a prijali nižšie uvedené uznesenie pod bodom A/,
- v rámci bodu rôzne sa ďalej komisia zaoberala požiadavkou aktualizácie Zásad odmeňovania
poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií, k čomu komisia prijala uznesenie
uvedené nižšie pod bodom B/.
Členovia finančnej a podnikateľskej komisie prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

33/2015

2.

Komisia po prerokovaní odporúča návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností,
garáže č. 2 – 25 bytového domu na Krajinskej ul. 2957/38 v Piešťanoch, vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu vo veľkosti 70/1418-ín v podiele ¼, zapísaných v LV č. 7266
pre obec a k. ú. Piešťany, v prospech Jaroslavy Slovákovej za kúpnu cenu
6 526,44 € v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a čl. VI. ods. 9 písmeno c) platných Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany – ako prevod podielu majetku Mesta
Piešťany, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo schváliť
s pripomienkou, aby na zasadnutie MsR a MsZ bol materiál doplnený o mapu,
popis miesta situácie a pôdorys garáže.

34/2015

3.

Komisia po prerokovaní odporúča neschváliť predložený návrh na prevod
vlastníctva pozemku a návrh na zriadenie vecného bremena pre Walli, s. r. o.
z dôvodu nepredloženia daňového priznania a nezaplatenia dane z nehnuteľnosti
ako i z dôvodu nesúladu medzi výmerou uvádzanou žiadateľom a výmerou
uvedenou v predkladanom materiáli.

Adresát
MsR
MsZ
BPP

MsR
MsZ
MsÚ
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35/2015

4.

Komisia po prerokovaní odporúča vyhodnotenie rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2014 schváliť.

MsR
MsZ
MsKS

36/2015

5.

Komisia po prerokovaní odporúča vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej
knižnice mesta Piešťany za rok 2014 schváliť.

MsR
MsZ
MsK

37/2015

6.

Komisia po prerokovaní odporúča vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. Piešťany
za rok 2014 schváliť.

MsR
MsZ
SMP

38/2015

7.

Komisia po prerokovaní odporúča nákup multikáry z vlastných prostriedkov
podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany do sumy 90 000 € schváliť
s pripomienkou doplniť na zasadnutie MsR a MsZ výsledok z prieskumu trhu.

MsR
MsZ
SMP

39/2015

8.

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014 – záverečný účet
podľa prílohy č. 1 schváliť s výrokom:
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

MsR
MsZ
MsÚ

B/ Rozdelenie výsledku finančného hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2014
podľa prílohy č. 2 schváliť.
40/2015

9.

Komisia po prerokovaní odporúča stav a pohyb majetku mesta Piešťany za
rok 2014 zobrať na vedomie.

MsR
MsZ
MsÚ

41/2015

10.

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre
PO a FOP – oblasť podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre ProPolis,
n. o. na projekt: Nápady pre mesto vo výške 2 500 € schváliť.

MsR
MsZ
MsÚ

B/ Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre
PO a FOP – oblasť podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre Klub
vodného póla Kúpele Piešťany na projekt: Letná prevádzka kúpaliska EVA vo
výške 12 500 € schváliť s pripomienkou, aby sa hľadal spôsob a možnosti na
riešenie dofinancovania projektu do výšky 40 000 €.
42/2015

43/2015

11.

12.

Komisia po prerokovaní odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na
úpravu a obnovu rodinných pomerov schváliť.
Komisia po prerokovaní odporúča:
1. Vytvoriť podprogram “Dotácie do oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry”
v rámci programového rozpočtu mesta Piešťany schváliť
2. Zabezpečiť v rámci zmeny rozpočtu mesta pre navrhovaný podprogram
finančné krytie vo výške 1 500 €

MsR
MsZ
MsÚ
MsR
MsZ
MsÚ
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3. Zabezpečiť vyhlásenie 2. termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácií pre rok 2015 v prípade schválenia zmeny rozpočtu na finančné krytie
predmetnej oblasti
44/2015

13.

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh Dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva
pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany v znení jej dodatkov č. 1 – 8, ktorá bola
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 111/2007 A/
zo dňa 29.06.2007 a nadobudla účinnosť dňom 03.07.2007 schváliť
s nasledovnými pripomienkami:
- v Čl. II. metodiky v ods. 9 vypustiť z pôvodne navrhovaného textu v písm. b) a
c) slovné spojenie „v prípade, že na dotknutom pozemku už je umiestnená
inžinierska sieť“ a slovné spojenie „v prípade, že na dotknutom pozemku ešte
nie je umiestnená inžinierska sieť“

MsR
MsZ
MsÚ

- v Čl. II. metodiky v ods. 13 doplniť vetu, ktorá znie „V prípade predloženia
znaleckého posudku znáša náklady na jeho vypracovanie oprávnený z vecného
bremena alebo platiteľ odplaty.“
B/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
69/2005 A/ zo dňa 29.04.2005 schváliť.
45/2015

15.

Komisia po prerokovaní odporúča Zámer na spracovanie Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 - 2025
schváliť.

MsR
MsZ
MsÚ

Komisia po prerokovaní odporúča:
A/ zrušiť uznesenie MsZ č. 180/2007 písm. B/ zo dňa 05.10.2007 a vypracovať
Dodatok č. 2 k Zásadám finančného hospodárenia mesta Piešťany v súvislosti so
zmenou § 10, ods. 4 ohľadom kompetencie primátora mesta a to tak, aby táto
kompetencia bola obmedzená.

MsR
MsZ
MsÚ

Komis
46/2015

16.

B/ doplniť pôvodné znenie v bode 6, písm b) Zásad odmeňovania poslancov,
členov mestskej rady, predsedov a členov komisií tak, aby výška odmeny bola
prepočítaná na počet hodín fyzickej účasti poslanca na rokovaní MsZ

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa: 02.04.2015

Schválil: Ing. Zita Bruncková
predsedníčka komisie

Rozdeľovník:
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednostka
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia
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