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Prítomní: Hudcovič Tomáš Ing., Polák Andrej Mgr., Kubala Peter Mgr., Mackovjaková Monika Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Suchánková Daniela JUDr., Chudá Eva JUDr. et Mgr., Hašková Michala JUDr., Paradi Ervín
Mgr.
Hostia:
Program:
1. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena SPP – distribúcia, a.s., lokalita Vrbovská cesta
Piešťany, Mgr. Eva Kresánková
2. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre MUDr. Jozefa Haringa, PhD. a manželku PaedDr. Elenu
Haringovú, lokalita Detvianska ul. Piešťany, Mgr. Eva Kresánková
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Komisia sa v úvode rokovania jednomyseľne zhodla na navrhovanom programe, avšak konštatovala svoju
neuznášaniaschopnosť z dôvodu prítomnosti len troch členov z jej celkového počtu sedem členov. Prítomní
členovia vzali na vedomie skutočnosť, že z tohto dôvodu odporúčania komisie nemôžu mať formu uznesení, ale
iba formu z diskusie k materiálom vyplynutých odporúčaní, pričom ešte aspoň jeden z členov komisie sa vyjadrí
k materiálom formou per rollam. Následne dňa 24.04.2017 v čase od 18:31 do 18:47 boli formou el. pošty
doručené vyjadrenia ďalšieho člena per rollam k predmetu rokovania komisie.
Komisia v diskusii k bodu č. 1 a č. 2 vyjadrila jednomyseľné stanovisko 3 prítomných členov a člena formou
per rollam v rozsahu, že boli jednomyseľne za spracovateľom materiálov navrhované riešenia, pričom ohľadne
ceny odporúčali pri bode 2. určenie metodikou a pri bode 1. určenie odplaty obvyklou praxou MsZ = 10,eur/1m2 VB vyznačeného GP.
Komisia v diskusii k bodu č. 3 odporučila rozšírenie dôvodovej správy týkajúcej sa podpory ME v basketbale
juniorov o informácie týkajúce sa počtu návštevníkov a účastníkov, o potencionálny výber dane z ubytovania a
rovnako o bližšiu špecifikáciu možností prezentácie mesta Piešťany prostredníctvom tohto podujatia.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.

Znenie

Adresát

Termín

POZN.: Zápisnica sa vyhovuje v piatich rovnopisoch.
Zapísal: Mgr. Monika Mackovjaková
Rozdeľovník: 1 x pre primátora mesta,
1 x pre zástupcu primátora, 1 x pre prednostu
mestského úradu, 1 x pre potreby komisie,
1 x pre Oddelenie právnych a klientskych služieb
MsÚ Piešťany
V Piešťanoch dňa: 26.04.2014
Schválil: Ing. Tomáš Hudcovič – predseda komisie
Prílohy:

