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Dátum konania :25.01.2016

Prítomní: Brna Juraj Ing., Drabant Stanislav Mgr., Drahovský Jozef Mgr., Halmová Anemary, Lacko
Ladislav Mgr., Mĺkva Zuzana Mgr., Štefečková Beňačková Jana Ing., Zámečníková Tatiana Mgr.
Ospravedlnení: PhDr. Mgr. Marián Dubovský
Hostia: Ing. arch. Petra Konečná, Jozef Ďurák, Ing. Eduard Strapatý, Ing. Stanistav Mikuš
Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany 10/2011 - v
súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č.182/C/2015 .
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025.
4. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Mgr. Drahovský, predseda KŠaR privítal prítomných členov komisie a otvoril rokovanie komisie.
Prítomných oboznámil s programom rokovania.
K bodu 2
Ing.arch. Konečná oboznámila prítomných s materiálom Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a
doplnkov územného plánu mesta Piešťany 10/2011 - v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v
súvislosti s prijatým uznesením MsZ č.182/C/2015 . Podrobne vysvetlila proces schvaľovania ÚP.
Členovia komisie prijali uznesenie č.1/2016.
K bodu 3
P. Ďurák oboznámil členov komisie s materiálom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany na roky 2015-2025. Informoval o tom, že materiál bude aj po jeho schválení stále otvorený, bude
sa priebežne vyhodnocovať a bude možné ho dopĺňať.
Členovia komisie prijali uznesenie č.2/2016.
K bodu 4
Ing. Strapatý a Ing. Mikuš oboznámili členov komisie s materiálom Návrh programového rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018, odpovedali prítomným na otázky týkajúce sa
rozpočtu.
Členovia komisie prijali uznesenie č.3/2016.
K bodu 5
Uznesenia:
Číslo
1/2016

Bod
prg.
2

2/2016

3

Znenie
KŠaR po prerokovaní odporúča
A/ vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov
ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho
aktualizáciou po
preskúmaní a návrh na rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach, týkajúcich sa zmeny Z8
(lokalita Obytného súboru Heinola)
schváliť.
KŠaR po prerokovaní odporúča
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany na roky 2015-2025
schváliť.

Adresát
MsR
MsZ

MsR
MsZ

Termín
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4

Dátum konania :25.01.2016
KŠaR po prerokovaní odporúča
A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok
2016
schváliť s pripomienkami:
1. presunúť finančnú čiastku 5 000,00 Eur z kapitoly 1.6.
Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania do kapitoly
8.2. Dotácie na šport.
2. Na základe pripomienok občanov opätovne zaradiť do
rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2 000,00 Eur na
projektovú dokumentáciu cesty na ulici Golfová v
Piešťanoch.
3. Vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu
sociálnych zariadení v ZŠ F.E.Scherera z položky 6.3.
Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení,
podpoložka rekonštrukcia školských budov.

MsR
MsZ

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu mesta Piešťany
na roky 2017, 2018
schváliť.
C/ Návrh na viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov
na nové investičné akcie zaradené do Programového
rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016 (ktorých krytie je
plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových
príjmov
schváliť.
Zapísal: Mgr. Tatiana Zámečníková
V Piešťanoch dňa: 25.1.2016

Schválil: Mgr. Jozef Drahovský, predseda komisie

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora
prednosta MsÚ
odd. právnych a klientskych služieb
odd. sociálnych a školských služieb
komisia pre šport a rekreáciu

