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Dátum konania : 21.7.2015

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš, PhD., Ing. Denis Kristek, Ing. Eva Wernerová, Ing. Viliam Vavro
Ospravednení: Ing. Miroslav Otčenáš, Mgr. Michal Kubala, MUDr. Jozef Beňačka
Hostia:Ing. Lucia Duračková
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015
3. Návrh Dodatku č.9 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 (Zimný štadión)
4. Rôzne
5. Uznesenia a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie RNDr. Tremboš, PhD. privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015. Ing. Duračková objasnila dôvodovú správu k
materiálu návrh zmien v Programovom rozpočte mesta Piešťany na rok 2015.
Uznesenie č.35/2015 KSaRM odporúča:
A /návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 111 003 – Výnos z dane z príjmov fyzických osôb o sumu 553 751 €
v súlade s prognózou Ministerstva financií SR na rok 2015 schváliť.
B/ návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 211 003 – Dividendy o sumu 18 329 € v súlade s reálnym plnením tejto
rozpočtovej položky schváliť.
C/ návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 292 012 – Ostatné príjmy z refundácie o sumu 21 712 € v súlade
s reálnym plnením tejto rozpočtovej položky schváliť.
D/ návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 630 – Prevádzka Zimného štadióna. Program 8 – Šport o sumu 50 000 €
na dofinancovanie médií v roku 2015 schváliť s pripomienkou, že uvoľnenie financií z tejto položky bude
podmienené verejným prísľubom predstaviteľov SHK 37, s.r.o., že súhlasia s ukončením platnosti doterajšej
zmluvy o nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37
Piešťany, s.r.o. a zároveň sa začnú práce na novej zmluve o spolupráci s mestom.
E/ návrh na zvýšenie RP 640 – Dotácie do oblasti športu, Program 8 – Šport o sumu 83 000 € schváliť.
F/ návrh na zaradenie novootvorenej RP 640- Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja,
Program 1 – Správa MsÚ v sume 3320 € schváliť.
G/ návrh na zaradenie novootvorenej RP 640 – Dotácie do oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry, Program 10 –
Doprava v sume 2 000 € schváliť.
H/ návrh na presun sumy 40 000 € z ušetrených úverových zdrojov z rozpočtovej položky 717 001 – Vybudovanie
chodníkov Kocurice II. Etapa, Program 10 – Doprava do novovytvorenej RP 717 002 – Rekonštrukcia strechy na
budove Mestskej polície, Program 4 – Bezpečnosť schváliť.
I/ návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 schváliť.
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Návrh Dodatku č.9 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 (Zimný štadión)
Uznesenie č.36/2015
KSaRM odporúča:
A/ návrh dodatku č.9 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi
Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. dňa 26.5.2006 schváliť.
K bodu 4
Rôzne
Diskusia k tvorbe rozpočtu na rok 2016 si žiada získať materiály od finančného oddelenia MsÚ Piešťany k príprave
nového rozpočtu.
Uznesenie č. 37/2015
KSaRM odporúča prednostke mesta v rámci prípravy nového rozpočtu poveriť vedúcu finančného referátu, aby
spracovala vývoj jednotlivých položiek v rozpočte mesta od roku 2008 - schváliť.
Uznesenia:
Číslo
35/2015

Bod
prog
2.

Znenie
Uznesenie č.35/2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča:
A /návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 111 003 – Výnos z dane z príjmov
fyzických osôb o sumu 553 751 € v súlade s prognózou Ministerstva financií
SR na rok 2015 schváliť.
Hlasovanie: za:4, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní: 3
B/ návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 211 003 – Dividendy o sumu
18 329 € v súlade s reálnym plnením tejto rozpočtovej položky schváliť.
Hlasovanie: za: 4, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní: 3
C/ návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 292 012 – Ostatné príjmy
z refundácie o sumu 21 712 € v súlade s reálnym plnením tejto rozpočtovej
položky schváliť.
Hlasovanie: za:4, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní: 3
D/ návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 630 – Prevádzka Zimného
štadióna. Program 8 – Šport o sumu 50 000 € na dofinancovanie médií v roku
2015 schváliť s pripomienkou, že uvoľnenie financií z tejto položky bude
podmienené verejným prísľubom predstaviteľov SHK 37, s.r.o., že súhlasia
s ukončením platnosti doterajšej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a nebytových
priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37
Piešťany, s.r.o. a zároveň sa začnú práce na novej zmluve o spolupráci
s mestom.
Hlasovanie: za: 4, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní: 3
E/ návrh na zvýšenie RP 640 – Dotácie do oblasti športu, Program 8 – Šport
o sumu 83 000 € schváliť.
Hlasovanie: za:4, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní: 3
F/ návrh na zaradenie novootvorenej RP 640- Dotácie do oblasti podpory
regionálneho a miestneho rozvoja, Program 1 – Správa MsÚ v sume 3320 €

Adresát
MsR,
MsZ

Termín
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schváliť.
Hlasovanie: za:4, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní: 3
G/ návrh na zaradenie novootvorenej RP 640 – Dotácie do oblasti dopravy,
urbanizmu a architektúry, Program 10 – Doprava v sume 2 000 € schváliť.
Hlasovanie: za:4, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní: 3
H/ návrh na presun sumy 40 000 € z ušetrených úverových zdrojov
z rozpočtovej položky 717 001 – Vybudovanie chodníkov Kocurice II. Etapa,
Program 10 – Doprava do novovytvorenej RP 717 002 – Rekonštrukcia
strechy na budove Mestskej polície, Program 4 – Bezpečnosť schváliť.
Hlasovanie: za:4 proti:0, zdržal sa:0 , neprítomní:3
I/ návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015
schváliť.
Hlasovanie: za:4, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3
36/2015

3.

MsR,
MsZ

Uznesenie č. 36/ 2015
KSaRM odporúča:
A/ návrh dodatku č.9 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a nebytových
priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37
Piešťany, s.r.o. dňa 26.5.2006 schváliť.
Hlasovanie: Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

37/2015

4.

prednostka

Uznesenie č.37 /2015
KSaRM odporúča:
prednostke mesta Piešťany v rámci prípravy nového rozpočtu poveriť vedúcu
finančného referátu, aby spracovala vývoj jednotlivých položiek v rozpočte
mesta od roku 2008 schváliť.
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 3

Zapísala: Mgr. Jarmila Vilčeková

Schválil: RNDr. Peter Tremboš, PhD. - predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 22.7. 2015

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
JUDr. Damboráková
Ing. Lucia Duračková
členovia KSaRM

