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Dátum konania : 09.06.2016

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Debre, PhD., Mgr. Božena Lehutová, Mgr. Silvia
Rusnáková
Ospravedlnení : Mgr. Peter Klein, Ing. Milan Koščál, Ing. František Bača
Hostia: JUDr. Damboráková
Verejnosť:
Médiá: Piešťanský týždeň
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. 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)
3. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet
4. Rôzne
5. 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 ,zástupcov médií a zároveň informoval členov komisie o dôvode,
prečo sa zasadnutie minulej komisie predčasne ukončilo (z dôvodu neuznášaniaschopnosti) a muselo sa
zvolať ďalšie pokračovanie.
K bodu 2
JUDr. Damboráková predstavila material, ktorý bl vypracovaný na základe žiadosti zo dňa 25.05.2016,
kedy bola primátorovi mesta doručená žiadosť spol. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. o dofinancovanie energií
na Zimnom štadióne Piešťany v čiastke 50 000,-€ z dôvodu odstúpenia sponzorov z hokejového klubu,
ktorý svojimi príspevkamu uvedený rozdiel dofinacovávali. V zmysle tejto žiadosti bol spracovaný
návrh Dodatku č.10, ktorým sa mení suma na úhradu médií v roku 2016, a to max. 199 373,- € ročne.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 27/2016
K bodu 3
Spracovateľ plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet Ing. Mikuš
sa z dôvodu účasti na školení nezúčastnil zasadnutia KŽP.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 28/2016 a 29/2016
K bodu 4
Predseda komisie Ing. Jančovič hovoril o zlom stave kanalizačného potrubia a vysokej spodnej vode
v miestnej časti Kocurice, ktoré trápia a znepríjemňujú život obyvateľov uvedenej miestnej časti.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 30/2016
Uznesenia :
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3

Dátum konania : 09.06.2016
Znenie

Adresát

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní Návrh
Dodatku č.10 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových
priestorov č.3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany
a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. dňa
26.5.2006 berie na
vedomie s pripomienkami, aby sa do materiálu zapracovali
nasledovné informácie:
1. jednoznačné vyjadrenie vedenia ŠHK 37 Piešťany s.r.o.,
či bude hrať klub v sezóne 2016/2017 extraligu,
2. aký je plán práce s mládežou,
3. návrh zvýšenia množstva hodín verejného korčuľovania
zadarmo pre obyvateľov mesta Piešťany,
4. preveriť, či v prípade navýšenia financovania energií zo
strany mesta by mohlo dôjsť k zníženiu poplatkov v
mládežníckom hokeji,
5. aké sa očakávajú investície do údržby zimného štadióna v
budúcnosti.
Hlasovanie : za : 4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní žiada
o vysvetlenie predloženého materiálu po odbornej stránke
spracovateľom materiálu a zdôvodnenie jednotlivých
položiek v kapitole - životné prostredie

Termín

MsR,
Oddelenie
právnych
a klientských
služieb

MsR,
Oddelenie
finančných
služieb

hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
29/2016

30/2016

3

4

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní
vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta
Piešťany za rok 2015 – záverečný účet berie na vedomie.
hlasovanie : za :0, proti : 3, zdržali sa :1
Uznesenie nebolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje
predložiť materiál (zhodnotenie stavu) kanalizačného
systému v miestnej časti Kocurice, v termíne do septembra
2016.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.

Zapísal: Ing. Marián Ondrišík

MsR,
Oddelenie
finančných
služieb

MsR,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

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: 10.06.2016

