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Dátum konania : 02.06.2016

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Debre, PhD., Mgr. Peter Klein, Mgr. Božena
Lehutová
Ospravedlnení : Mgr. Silvia Rusnáková, Ing. Milan Koščál, Ing. František Bača
Hostia: Mgr. Eva Kresánková, Ing. Michaela Svetlíková, JUDr. Erika Studená
Verejnosť:
Médiá:
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany – amfiteáter,
lokalita Mestský park
3. Vyhodnotenie rozpočtu SMP p.o. za rok 2015
4. Nákup 2 ks nových kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP p.o.
5. Návrh dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi
Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany s.r.o. (zimný štadión)
6. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet
7. Rôzne
8. Uznesenie a záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre životné prostredie otvoril predseda Mgr. Peter Jančovič, PhD., privítal
prítomných členov komisie, hostí a zároveň informoval členov komisie o aktualitách z posledného
zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
K bodu 2
Mgr. Kresánková predstavila material, kde Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností v kat. území
Piešťany, ktoré sú zapísané v LV č. 5700 ako parc. č. 7927 zast. plochy a nádvoria vo výmere 2663 m2
a stavba súp.č. 1808 na parc.č. 7927. Uvedené nehnuteľnosti tvoria objekt amfiteátru v mestskom
parku v Piešťanoch. Uvedený materiál bol spracovaný na základe žiadosti Andrey Kolmačkovej zo dňa
23.2.2016, ktorá požiadala o odkúpenie vyššie uvedeného majetku na účel revitalizovania objektu,
vybudovania obchodných priestorov a priestorov poskytujúcich pohostinskú činnosť, usporadúvanie
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 24/2016 a neprijali uzn. č. 25/2016
K bodu 3
Ing. Svetlíková predstavila hospodárenie Služieb Mesta Piešťany, ktoré bolo v roku 2015 kladné.
Hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 65 331,02 €. V rámci hlavnej činnosti organizácia
vykázala stratu vo výške 32 517,67 €, v podnikateľskej činnosti dosiahla zisk po zdanení 97 848,69 €.
Ziskom po zdanení v podnikateľskej činnosti bola vykrytá strata hlavnej činnosti. Strata v hlavnej
činnosti bola tvorená najmä odpismi majetku nakúpeného z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti
pre účely hlavnej činnosti.
Z celkových rozpočtovaných transferov na prevádzku vo výške 2 230 826,- € sme vyčerpali
2 206 363,53 €, vrátane nevyčerpaných transferov z roku 2014 vo výške 34 333,36 €. Z nevyčerpaných
transferov z roku 2014 boli vykryté výdavky na odvoz a zhodnocovanie bioodpadu (ďalej BRO), ktoré
sme nemali zahrnuté v rozpočte a oprava zhoreného detského ihriska – Pirátska loď.
Nevyčerpané transfery za rok 2015 vo výške 58 795,83 € sme po dohode so zriaďovateľom
presunuli do roku 2016 (krytie nákladov na BRO). Náklady sme celkovo čerpali oproti schválenému
rozpočtu na 102,31 %.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 25/2016
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K bodu 4
Služby Mesta Piešťany v súčasnosti udržiavajú viac ako 80 ha verejnej zelene, o ktorú sa starajú, čo sa
týka kosenia trávnatých plôch technikou značne opotrebovanou, morálne zastaranou a z ekonomického
hľadiska, z dôvodu častej potreby opráv a výmeny náhradných dielov, nerentabilnou. Služby Mesta
Piešťany v súčasnosti disponujú nasledovnou technikou určenou na kosenie trávnatých plôch verejnej
zelene:
TYP
1. Husqvarna Reeder HP
2. Husqvarna Reeder HP
3. AG 18 / HP
4. AG 18 / HP
5. STAR JET AG / 22
6. ETESIA HYDRO 100
7. STAR JET AJ 102
8. Husqvarna ZTH
9. ISEKI SF 310
10. Husqvarna Reeder HP
11. ISEKI SF 370
12. SPYDER

DRUH
samohybná mulčovacia
samohybná mulčovacia
samohybná s košom
samohybná s košom
samohybná s košom
samohybná s košom
samohybná s košom
samohybná mulčovacia
kabínková so zberným košom
samohybná mulčovacia
kabínková so zberným košom
diaľkovo ovládaná svahová

R. VÝROBY
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2011
2014
2014

STAV
nerentabilná
nerentabilná
na vyradenie
na vyradenie
vyhovujúci
nerentabilná
vyhovujúci
vyhovujúci
vyhovujúci
vyhovujúci
vyhovujúci
vyhovujúci

Optimálna životnosť uvedených kosačiek je 6 rokov, okrem kosačiek kabínkových
motorových so zberným košom (ISEKI), ktorých životnosť je 10 ročná. Z vyššie uvedených údajov
vyplýva, že dve kosačky sú nefunkčné a budú vyradené, ďalšie tri kosačky sú už nerentabilné,
vzhľadom na ich časné poruchy a nákladné opravy. Nákup 2 kusov kosačiek pre Stredisko verejnej
zelene Služieb Mesta Piešťany do sumy 29.200,- EUR bez DPH zabezpečíme z vlastných zdrojov
podnikateľskej činnosti a v súlade s ust. § 109 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje zadávanie podlimitných zákaziek s využitím
elektronického trhoviska.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 26/2016
ZÁVER
Body č. 4,5 z rokovania programu KŽP zo dňa 02.06.2016 budú presunuté na pokračovanie
rokovania, nakoľko komisia z dôvodu odchodu jedného člena komisie zostala
neuznášaniaschopná.
Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
23/2016
2

Znenie
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
Návrh na spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom mesta
Piešťany, k.ú. Piešťany, parc.č. 7927 zast. plochy a nádvoria
vo výmere 2663 m2 a stavby súp.č. 1808 na parc.č. 7927, ako
prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany obchodnou
verejnou súťažou v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 1 písm.a) a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.
a) schváliť za podmienky, že do výberovej komisie budú
prizvaný 3 odborníci s praxou z oblasti kultúry, životného
prostredia a architektúry.
Hlasovanie : za : 3, proti : 0, zdržali sa :1
Uznesenie bolo prijaté.

Adresát
MsR,
Oddelenie
právnych
a klientských
služieb

Termín

Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 5/2016
Strana 3 z 4
24/2016

25/2016

26/2016

2

Dátum konania : 02.06.2016
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
Návrh na spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom mesta
Piešťany, k.ú. Piešťany, parc.č. 7927 zast. plochy a nádvoria
vo výmere 2663 m2 a stavby súp.č. 1808 na parc.č. 7927, ako
prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany obchodnou
verejnou súťažou v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 1 písm.a) a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.
a) schváliť.

3

hlasovanie : za :1, proti : 1, zdržali sa: 2
Uznesenie nebolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní
Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany p.o. za rok
2015 berie na vedomie.

4

hlasovanie : za :2, proti : 0, zdržali sa :2
Komisia nezobrala vyhodnotenie rozpočtu na vedomie
(uznesenie nebolo prijaté)
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
nákup 2 kusov nových kosačiek z prostriedkov
podnikateľskej činnosti Služieb Mesta Piešťany do sumy
29.200,-EUR
bez
DPH
schváliť.

MsR,
Oddelenie
právnych
a klientských
služieb

MsR,
SMP p.o.

MsR,
SMP p.o.

hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Zapísal: Ing. Marián Ondrišík

Rozdeľovník: Primátor mesta,
Zástupca primátora,
Prednosta mestského úradu,
Odd.staveb.služieb a rozvoja mesta,
Odd.finančných služieb,
Služby mesta Piešťany,
Členovia komisie.

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 06.06.2016

