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Dátum konania : 27.1.2015

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš PhD., Ing. Denis Kristek, Ing. Eva Wernerová, Mgr. Michal Kubala, Ing.
Miroslav Otčenáš
Ospravedlnení: Ing.Viliam Vavro, MUDr. Jozef Beňačka
Hostia: Ing. Jana Hlaváčová, Ing. Lucia Duračková, Ing. Eva Pobjecká, Mgr. Tomáš Borovský
Program:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Otvorenie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: "Kolonádový most cez Váh v
Piešťanoch- Promenáda Kultúr“- Ing. Hlaváčová
Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany – Mgr. Borovský
VZN č.15/2014 – RNDr. Tremboš, PhD.
Návrh na spracovanie databázy koncepčných dokumentov mesta- RNDr. Tremboš,
PhD.
Plavecké centrum Piešťany - návrh na zrušenie uznesení- Ing. Pobjecká
Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2015- Ing. Duračková
Rôzne
Uznesenie a záver

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie RNDr. Tremboš, PhD. privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: "Kolonádový most cez Váh v PiešťanochPromenáda Kultúr“- predložila Ing. Hlaváčová. RNDr. Tremboš, PhD. sa informoval, aké nedostatky boli
schvaľovacím orgánom projektu vytknuté a čo spôsobilo, že projekt nebol schválený v prvej fáze..
Ing.Wernerová navrhla preverila pri realizácii možnosť prívodu kúpeľnej vody do pitného pavilónu pri
realizácii projektu. Predseda komisie RNDr. Tremboš, PhD. navrhol priebežne vhodným spôsobom (
napríklad na www stránke mesta Piešťany ) zverejňovať informácie o jednotlivých projektoch, ktoré sú
zabezpečované Referátom stratégie MsÚ Piešťany. Ing. Kristek poukázal na krátkosť časovej realizácie
projektu pri schválení projektu. Komisia uznesenie č.2/15 schválila.
K bodu 3
Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany – predložil Mgr. Borovský.
Ing.Wernerová sa vyjadrila k verejnej účasti ľudí na komisiách, vyjadrila pochybnosti, či je komisia
schopná kapacitne väčší počet ľudí prijať. RNDr. Tremboš, PhD. reagoval na podnet nasledovne: bude sa
to riešiť, ak taký prípad nastane. Pán Kubala navrhol čas 5 min. na vystúpenie. Ing. Wernerová dala
podnet, aby sa dopredu vedelo, koľko ľudí príde. Pán Tremboš poukázal na zverejňovanie materiálov na
web stránke mesta, kde by sa dala spraviť aplikácia na prihlásenie verejnosti na komisiu. RNDr. Tremboš,
PhD. podotkol na fakt, že keď KSaRM prijme štatút, tak bude v rozpore s VZN č.15. Mgr. Borovský sa
vyjadril, že je to úloha konkrétneho referátu financií. Diskusia sa viedla k problematike ukončenia
členstva v komisii. Komisia uznesenie č. 3/15 schválila.
K bodu 4
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VZN č.15/2014 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom predložil RNDr.Tremboš,
PhD. Predseda poukázal na rozpor VZN č.15 so štatútom komisií MsZ Mesta Piešťany. Komisia navrhla
príslušnému referátu, ktorý je zodpovedný za jeho tvorbu, čo najskôr aktualizovať VZN č.15 a dať ho do
súladu so Štatútom komisií MsZ Mesta Piešťany. Ing. Wernerová poukázala na zlé časovanie doručenia a
vyúčtovania projektov. Komisia schvaľuje urýchlenú aktualizáciu VZN č. 15.
K bodu 5
Návrh na spracovanie databázy koncepčných dokumentov mesta- predkladateľ RNDr. Tremboš, PhD.
Predseda požiadal o prehľadné spracovanie všetkých koncepčných dokumentov, ktoré má MsÚ Piešťany k
dispozícii do tabuľky, ktorú navrhol. Ing.Wernerová odporúča, aby jednotlivé referáty napísali, ako
dokumenty využívajú. Predseda odporúča Referátu stratégie spracovať predmetnú databázu. Komisia
KSaRM uznesenie č. 5/15 schvaľuje.
K bodu 6
Plavecké centrum Piešťany - návrh na zrušenie uznesení- predkladateľ Ing. Pobjecká.
Ing.Wernerová poukázala na iné spôsoby riešenia plaveckého centra. Diskusia na tému projektovej
dokumentácie k materským školám. Ing.Wernerová odporúča, aby sa položka plavecké centrum
zachovala. Komisia KSaRM uznesenie č.6/15 schvaľuje.
K bodu 7
Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2015-predložila Ing. Duračková. Komisia
uznesenie č.7/15 schvaľuje okrem bodu E.
K bodu 8
Rôzne – komisia umožnila, aby vystúpil pán Zemánek k vyhláške MZ SR týkajúcej sa odberov
termálnych vôd v Piešťanoch. Mesto by malo osloviť hydrogeológa o posudok, ktorým bude oponovať
posudok z návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva o ochranných pásmach, v ktorom bude zakázaný
odber kúpeľnej vody okrem kúpeľov a Vojenského kúpeľného ústavu. Nakoľko komisia KSaRM nemala
k dispozícii predmetnú vyhlášku ministerstva, zobrala informáciu na vedomie.
Komisia odporúča verejne prezentovať prácu Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta na web stránke mesta
ako aj v periodiku Radnica informuje.
K bodu 9
Uznesenia:

Číslo

Bod
prog

2/2015

2.

Znenie
KSaRM odporúča

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: "Kolonádový most
cez Váh v Piešťanoch- Promenáda Kultúr“ schváliť.
Komisia navrhuje, aby Mesto Piešťany riešilo spoluprácu so SLKP
a.s. pre prívod termálnej vody do pitného pavilónu.
Komisia navrhuje zverejňovať informácie o predkladaní a o
schvaľovacom procese projektov na webovej stránke Mesta
Piešťany.

Adresát
MsR, MsZ

Termín
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3/2015

3.

4/2015

4.

Dátum konania : 27.1.2015
MsR, MsZ

KSaRM odporúča

Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany schváliť.
MsR, MsZ

KSaRM odporúča.

Komisia doporučuje, aby bol obsah VZN č. 15 prehodnotený a bol daný
do súladu s ostatnými právnymi dokumentami Mesta Piešťany napríklad
so Štatútom komisií MsZ Mesta Piešťany.
Komisia odporúča uchýchlenie aktualizácie VZN č. 15 schváliť.
5/2015

5.

KSaRM odporúča

6/2015

6.

KSaRM odporúča

Referát

Návrh na spracovanie databázy koncepčných dokumentov mesta stratégie
schváliť.
MsR, MsZ

Plavecké centrum Piešťany - návrh na zrušenie uznesení schváliť.
A./Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.119/2014 písmeno C/ schváliť.
B./Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.119/2014 písmeno D/ schváliť.
C./ Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 119/ 2014 písmeno E/schváliť.
D./ Návrh na ukončenie zmluvy o dielo so spoločnosťou PROMA s.r.o.
schváliť.

7/2015

7.

KSaRM odporúča

8/2015

8.

KSaRM odporúča verejnú prezentáciu činnosti Komisie pre stratégiu a rozvoj
mesta prostredníctvom web stránky Mesta Piešťany a periodika Radnica
informuje.

MsR, MsZ

Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2015.
A./ Návrh na zaradenie sumy 27 450 € do novootvorenej rozpočtovej
položky 716 – PD pre MŠ schváliť.
B./ Návrh na zmenu zdroja finančných prostriedkov vo výške 100 000 €
zaradených do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015
z predaja majetku, Program 10- Doprava na výstavbu parkoviska pri
športovej basketbalovej hale schváliť.
C./ Návrh na zaradenie sumy 88 000 € do rozpočtovej položky 717 002 –
Revitalizácia potoka Dubová schváliť.
D./ Návrh na zmenu zdroja finančných prostriedkov vo výške 10 000 €
zaradených do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015
z predaja majetku, Program 10- Doprava na PD cyklistického chodníka
Bratislavská, Žilinská schváliť.
E./ Návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia
lávky pre peších na Krajinskom moste neschváliť.
F./ Návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 717 002- Rekonštrukcia ZŚ
a MŠ schváliť.
G./ Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta piešťany na rok 2015
schváliť.

Zapísala: Mgr. Jarmila Vilčeková

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
Mgr. Tomáš Borovský
Ing. Duračková,

25.2.2015
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Dátum konania : 27.1.2015
Ing. Jana Hlaváčová
Ing. Eva Pobjecká
členovia KSaRM

Schválil: RNDr.Peter Tremboš PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 28.1.2015

