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Dátum konania:15.01.2018

Prítomní: Hašková Michala JUDr., Suchánková Daniela JUDr., Polák Andrej Mgr., Hudcovič Tomáš
Ing., JUDr. Erika Studená, JUDr. Lívia Damboráková, Kresánková Eva Mgr., Mackovjaková Monika
Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Paradi Ervín Mgr., Kubala Peter Mgr., Chudá Eva JUDr. et Mgr.
Hostia:
Program:
1. Návrh na nájom časti pozemku pre Mgr. Libušu Dobrovodskú, lokalita OD Kocka Piešťany, JUDr.
Erika Studená
2. Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018, JUDr. Lívia Damboráková
3. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
na nájom časti pozemku, lokalita Bratislavská Piešťany, Mgr. Eva Kresánková
4. Návrh na prevod vlastníctva pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Romana
Skaličana a Jarmily Skaličanovej, lokalita Mudroňova Piešťany, Mgr. Eva Kresánková
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Komisia sa v úvode rokovania jednomyseľne zhodla na schválení programu tak, ako bol navrhnutý v
pozvánke na rokovanie.
Komisia v diskusii k bodu programu č. 1 odporúča doplniť predkladaný materiál o fotodokumentáciu
za účelom priestorovej špecifikácie časti pozemku, nakoľko nie je predkladaný GP.
Komisia v diskusii k bodu programu č. 2 odporúča v tomto roku spracovať a spustiť systém prezentácie
investičných projektov pripravovaných Mestom Piešťany na nasledujúce roky a umožniť občanom
verejnú diskusiu a hlasovanie o projektových prioritách. Komisia rovnako odporúča zriadiť
„inkubátor“ nápadov, kde by tiež bolo možné hlasovanie občanov o dôležitosti a priorite. Možné je
využiť už jestvujúci systém www.ideasity.sk/. Komisia odporúča schváliť aktuálny štatút s novými
návrhmi zo strany spracovateľa a v ďalšom roku prehodnotiť spôsob realizácie participatívneho
rozpočtu ako prieniku predošlých spomenutých riešení.
Komisia v diskusii k bodu programu č. 3 odporúča minimalizovať obdobný typ reklamných zariadení
a orientovať sa na iný spôsob užívania pozemkov, ktoré by mali plniť prioritne funkciu zelene.
Doterajší príjem z prenájmu týchto zariadení, ani predpokladaný budúci príjem, nevyváži zlepšenie
životného prostredia a zníženie reklamného smogu.
Komisia v diskusii k bodu programu č. 5 sa zhodla na nasledovných odporúčaniach:
Mgr. Kresánková informovala komisiu, že vo veci užívania časti pozemku formou nájmu v lokalite Sv.
Štefana v prospech užívateľov bytov Pod Párovcami došlo k zamietnutiu návrhu na vydanie
neodkladného opatrenia OSPN. KSTT zatiaľ nerozhodol o podanom odvolaní a mesto nemá vedomosť
o tom, či užívatelia Sv. Štefana podali v spojitosti s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia aj
žalobu. Prítomní členovia vyjadrili názor, že krajský súd by mal v celom rozsahu potvrdiť rozhodnutie
tunajšieho súdu. Pokiaľ nie je podaná relevantná žaloba odporúča komisia MsÚ konať a naplniť
uznesenie MsZ.
Predseda komisie predložil členom komisie ideu zverejňovania všetkých spracovaných PD a štúdií pre
mesto Piešťany na webovej stránke www.piestany.sk. Komisia odporúča uvedené realizovať formou
zverejnenia protokolu o prevzatí takého diela a dielo zverejniť v rozsahu situácie, pohľadov, pôdorysov
a sumárneho rozpočtu.
Predseda komisie bol oboznámený s požiadavkou prednostu MsÚ o hlasovaní per rollam a nahlasovaní
„sprievodcov“ materiálov v súvislosti s prerokovávanou problematikou „nadčasových hodín“ na
porade vedúcich zamestnancov MsÚ. Vzhľadom na krátkosť času kedy bola táto požiadavka doručená,
bude sa ňou komisia zaoberať na svojom nasledujúcom zasadnutí.
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Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
1/2018
1

2/2018

2

3/2018

3

4/2018

4

0/2018

5

Dátum konania:15.01.2018
Znenie
Komisia návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom časti
pozemku pre Mgr. Libušu Dobrovodskú, lokalita OD Kocka
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou
odporúča schváliť.
Komisia návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2018 odporúča schváliť a rozpracovať v
tomto roku idey uvedené v diskusii.
Komisia návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany
spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom
časti pozemku, lokalita Bratislavská Piešťany neodporúča
schváliť a odporúča vypovedať všetky obdobné zmluvy.
Komisia návrh na prevod vlastníctva pozemku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Romana
Skaličana a Jarmily Skaličanovej, lokalita Mudroňova
Piešťany odporúča schváliť za cenu určenú podľa príslušnej
metodiky.
Komisia v bode Rôzne neprijala žiadne uznesenie.

Adresát

Termín

MsR, MsZ

MsR, MsZ
MsR, MsZ

MsR, MsZ

POZN.: Zápisnica sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch.
Zapísal: Mgr. Monika Mackovjaková
Rozdeľovník: 1 x primátor mesta,
1 x zástupca primátora, 1 x prednosta
mestského úradu, 1 x pre potreby komisie,
1 x pre Oddelenie právnych a klientskych služieb
MsÚ Piešťany
V Piešťanoch dňa:22.01.2018
Schválil: Ing. Tomáš Hudcovič – predseda komisie
Prílohy:

