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Prítomní: Cicutto Remo Ing., Mocko Svetozár Ing., Reichel Imrich Ing., Streicher Ľubomír Ing.,
Veselý Michal Ing.arch., Gloss Igor
Neprítomní: Ospravedlnení: Maligová Monika Ing.
Hostia: Program:
1. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016 - Záverečný účet.
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017.
3. Návrh na formu zabezpečovania pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP na projekty:
a) vybudovanie Zberného dvora v meste Piešťany
b) vybudovanie Kompostárne v meste Piešťany
4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a spoločnosťou TOMBAL, s.r.o.,
lokalita Gaštanová ulica, Piešťany.
5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou
Lekáreň pri Váhu s.r.o., Piešťany, lokalta ul. E. Belluša, Piešťany.
6. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Kvetoslavou Palkechovou,
lokalita A. Trajan, Piešťany.
7. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová.
8. Návrh možností nakladania s majetkom Mesta Piešťany, lokalita ul. Sv. Štefana, Piešťany.
9. Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany.
10. Návrh dopravného značenia cyklotrás okolo pešej zóny.
11. Nasvietenie priechodov pre chodcov na Krajinskej ceste v Piešťanoch.
12. Návrh riešenia parkovacích plôch v rámci vnútrobloku Royova - Kukučínova a vnútrobloku
Winterova.
13. Spevnené plochy materská škôlka Holubyho ulica.
14. PD Heinolská ulica.
15. Analýza optimálnej rekonštrukcie verejného osvetlenia a štúdia realizovateľnosti v meste
Piešťany a možnosti financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia, jeho správy a údržby.
16. Rôzne:
- požiadavka obyvateľov Vážska ulica - rezidentské parkovanie.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Cicutto. Po odsúhlasení navrhovaného programu, prítomní
členovia pristúpili k prerokovaniu predložených materiálov, ku ktorým zaujali nasledovné uznesneia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/22/17

1

Komisia odporúča
A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok
2016 - Záverečný účet podľa prílohy č. 1
- celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad

Adresát

Ing.
Stanislav
Mikuš

B/ Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta
Piešťany k 31.12.2016 podľa prílohy č. 2
- schváliť.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

2/22/17

2

Komisia odporúča:
A/ Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 Výnos dane z príjmov o sumu 353 530,- €

Ing.
Stanislav

Termín
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B/ Z výšenie príjmovej rozpočtovej položky 121 002 –
daň zo stavieb o sumu 35 279,54 €
C/ Zvýšenie rozpočtovej položky 713 003 – MsP –
kamerový systém, Program 4 – Bezpečnosť o sumu
10 000,-€ na kúpu nových kamier z dôvodu zvýšenia
bezpečnosti.
D/ Zvýšenie rozpočtovej položky 644 001 – Dotácie
právnickým osobám - MHD, Program 10 – Doprava o
sumu 101 187,-€ na dofinancovanie MHD.
E/ Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – MsKS–dotácia,
Program 7 – Kultúra o sumu 10 000,-€ na
spolufinancovanie výmeny sedačiek v kine Fontána.
F/ Zvýšenie rozpočtových položiek:
a) 611 – MsÚ – mzdy, Program 1 – Správa mesta o sumu
10 600,-€
b) 621 - MsÚ – odvody, Program 1 – Správa mesta o sumu
3 710,-€
c) 637 014 – MsÚ – stravné, Program 1 – Správa mesta
o sumu 570,-€
d) 637 016 – MsÚ – tvorba SF, Program 1 – Správa mesta
o sumu 106,-€
G/ Zvýšenie rozpočtovej položky 637 011 – MsÚ –
energetické certifikáty budov,
Program 1 – Správa mesta o sumu 1 680,-€
H/ Zvýšenie rozpočtovej položky 637 011 – OITaMS –
štúdie a posudky, Program 1
– Správa mesta o sumu 2 953,-€
I/ Zvýšenie rozpočtovej položky 637 005 – MsÚ –
geometrické plány, Program 1
– Správa mesta o sumu 2 930,-€
J/Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001
– Cyklotrasy - spolufinancovanie,
Program
10 – Doprava v sume 30 582,-€ na 5%
spolufinancovanie výdavkov na cyklotrasy
K/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 002
– koncepcia bytovej politiky, Program5
– Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 10 000,-€.
L/ Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – Dotácia SMP majetok, Program 2
– Majetok mesta o
sumu 6 000,-€.
M/ Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – SMP –
odpadové hospodárstvo, Program 9
– Životné prostredie o sumu 14 000,-€.
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N/ Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO
športových ihrísk, Program 8
– Šport o sumu 42 000,-€.
O/ Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – údržba
budov,
Program
2
–
Majetok
mesta
o
sumu 9 000,-€.
P/ Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – oprava
ZŠ
a
MŠ,
Program
6
–
Školstvo
o
sumu 65 000,-€.
Q/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001
– Detské ihrisko – MŠ Detvianska, Program 6
– Školstvo v sume 15 000,-€.
R/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 716 – PD
– obnova budovy MŠ Detvianska, Program 6
– Školstvo v sume 4000,-€.
S/ Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO ZŠ a
MŠ, Program 6
– Školstvo o sumu 10 000,-€.
T/ Zvýšenie rozpočtovej položky 718 007 – Reko a
modernizácia komunikačnej infraštruktúry, Program 2
– Majetok mesta v sume 5 000,-€.
U/ Zvýšenie rozpočtovej položky 713 002 – MsÚ –
výpočtová technika nad
1700,01 €, Program 2
– Majetok mesta o sumu 30 000,-€.
V/ Presun rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia
chodníka a zelených pásov Bratislavská, Program 10 –
Doprava v sume 200 000,-€ na položky:
a) 717 001 – parkoviská A.Hlinku, Teplická, Vrbovská,
Program 10
– Doprava v sume 11724,-€
b) 717 002 – Rekonštrukcia chodníka Pod Párovcami,
Program 10
– Doprava v sume 73 186,-€
c) 717 001 – Parkovisko Vážska, Program 10
– Doprava v sume 82 894,-€
d) 717 002 – REKO stanovíšť na odpadové nádoby,
Program 9
– Životné prostredie v sume 8 336,-€
e) 717 001 – spomaľovací prah Holubyho, Program 10
– Doprava v sume 3 860,-€
f) 717 002 – Rekonštrukcia
odtokových
žľabov
Rázusova, Nitrianska, Program 10
– Doprava v sume 20 000,-€
W/ Presun rozpočtovej položky 713 001 – Interiérové
vybavenie MŠ Holubyho, Program 6
– Školstvo v sume 31 000,-€ na položky:
a) 717 001 – MŠ Holubyho – spevnená plocha na
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parkovanie, Program 10
– Doprava v sume 11 000,-€
b) 717 001 – MŠ Holubyho – exteriér MŠ, Program 6 –
Školstvo v sume 20 000,-€
X/ Presun rozpočtovej položky 717 001 – Zberné stredisko,
Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 71
v sume 77 875,-€ na položku 717 001 – Zberné
stredisko, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 41
Y/ Presun rozpočtovej položky 637 004 – Separovaný zber
(RF), Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,-€
na položku 637 003 – Propagácia separovaného zberu
(RF), Program 9 – Životné prostredie
Z/ Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta
Piešťany na rok 2016 zvýši v príjmovej časti o
sumu 388 809,-€, a vo výdavkovej časti o sumu 384
318,-€, na celkové príjmy v sume 28 570 817,99 € a
na celkové výdavky v sume 26 021 223,50 €.
- schváliť okrem bodu V/ písmena b) /vzhľadom na
prijaté uznesenie Komisie pre výstavbu a dopravu č.
1/21/17 zo dňa 24.4.2017, cit.: "Komisia - neodporúča
realizovať predložený projekt, projektovú dokumentáciu
žiada dopracovať o realizáciu cyklochodníka v smere z
mesta na sever po pravej strane komunikácie a o statickú
dopravu (parkovanie), - žiada spracovať(aktualizoavť)
pasportizáciu zelene v dĺžke navrhovanej realizácie stavby
vzhľadom na 10 ročný odstup od terajšej PD"/; a odporúča
tieto finančné prostriedky v sume 73 186,-€ presunúť do
rozpočtovej položky 717 002 -REKO ZŠ a MŠ, Program
6, aby bolo možné uskutočniť výmenu okien
v celej budove ZŠ Vajanského ulica.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

3/22/17

3

Komisia odporúča
A/ Zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí
nenávratného
finančného príspevku na projekt:
a) Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
b) Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
biankozmenkou
- schváliť
B/ V prípade požiadavky poskytovateľa z abezpečenie
pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na projekt:
a) Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
b) Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok
a) budovaný zberný dvor

Ing.
Stanislav
Mikuš
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b) budovaná kompostáreň
-schváliť

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

4/22/17

4

Komisia neodporúča Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a
spoločnosťou TOMBAL, s.r.o.., Veľké Orvište 86, IČO
47955759 ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom
časti nehnuteľnosti rozsah nájmu ktorej bude vyznačený v
prílohe nájomnej zmluvy, ako jej nedeliteľnej súčasti,
celkovo vo veľkosti 25,2 m2 z parc. č. 9983/1 zast. plochy a
nádvoria v celkovej výmere 2623 m2, vo vlastníctve Mesta
Piešťany, zapísanej v LV č. 570, ako parcely registra "C",
kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú, s trojmesačnou
výpovednou lehotou, za nájomné vo výške.....EUR/m2/rok,
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a
ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) - nájom pozemku za
účelom
majetkovoprávneho
usporiadania
pozemku
užívaného v súvislosti s prevádzkou priľahlého denného
baru
- schváliť z dôvodu nedoplatkov v KO/PO za roky
2015, 2016 a 2017.

Mgr.
Eva
Kresánková

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

5/22/17

5

Komisia odporúča Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení
vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom
Piešťany ako povinným z vecného bremena, v prospech
vlastníka pozemku kat. územie Piešťany, parc. č. 5801/6
záhrady vo výmere 853 m2, parcela registra "C", zapísanej v
LV č. 12744 t.č. vo vlastníctve spoločnosti Lekáreň pri
Váhu Piešťany s.r.o., sídlo E. Belluša 6936/12, Piešťany,
IČO: 46231382, ako oprávneným z vecného bremena,
spočívajúceho v povinnosti povinného ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností strpieť v rozsahu Geometrického
plánu č. 172/2017, na zaťažených nenuteľnostiach kat.
územie Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 ako parc. č.
5779/1 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere 2545 m2,
parc. č. 5804/13 zast. plochy a nádvoria v celkovej výmere
1225 m2, zriadenie a uloženie elektrickej prípojky a
ochranné pásmo prípojky a na parc.č. 5804/12 zast. plochy a
nádvoria v celkovej výmere 4856 m2 zriadenie a uloženie
vodovodnej prípojky a jej ochranné pásmo, ako aj strpieť
na zaťažených nehnuteľnostiach užívanie, prevádzkova-nie,
údržbu a v nevyhnutnom rozsahu týchto zaťažených
nehnuteľností za účelom užívania týchto sietí,
prevádzovania a údržby, právo vstupu, prechodu a prejazdu
peši,
motorovými
a
nemotorovými
dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z
vecného bremena, dobu neurčitú, s tým, že toto vecné

Mgr.
Eva
Kresánková
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bremeno sa zriaďuje
- schváliť bezodplatne.

ako

vecné

bremeno

in

rem

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

6/22/17

6

Komisia neodporúča Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Kvetoslavou
Palkechovou, Nikola Teslu 4407/15, Piešťany, IČO:
32840942, predmetom ktorej bude nájom častí
nehnuteľností, rozsah nájmu ktorej bude vyznačený v
prílohe nájomnej zmluvy, ako jej nedeliteľnej súčasti, vo
výmere 40 m2 z parc. č. 10086/2 a v rozsahu 18 m2 z parc.
č. 10087/1 m2, vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaných v
LV č. 5700, ako parcely registra "C", kat. územie Piešťany,
na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za
nájomné vo výške....EUR/m2/rok, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm. c) a
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII.
ods. 1 písm. c) - nájom pozemku za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov užívaných
v súvislosti s prevádzkou Pivárne Kveta
- schváliť z dôvodu sťažností obyvateľov okolitých
bytoviek na hluk z prevádzky terasy.

Mgr.
Eva
Kresánková

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

7/22/17

7

Komisia odporúča
A/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom
nehnuteľnosti, označenej ako parcela registra "C" parc.č.
3067 záhrady vo výmere 431 m2 kat. územie Piešťany,
zapísanej v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany,
1. so zložením finančne zábezpeky vo výške minimálneho ročného nájomného vo výške 215,50 EUR,
2. bez zloženia finančnej zábezpeky
s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu,
ktorým bude najvyššie ponúknuté nájomné, pričom
minimálna výška ročného nájomného je stanovená vo
výške 215,50 EUR
- schváliť
B/ Návrh na poverenie primátoroa Mesta Piešťany
vymenovať členov komisie pre vyhodnotenie súťažných
návrhov
- schváliť
C/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 211/2016 zo dňa
10.11.2016
- schváliť
D/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 27/2016 písm. B/
zo dňa 18.2.2016
- schváliť

Mgr.
Eva
Kresánková
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Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

8/22/17

8

Komisia odporúča z navrhovaného uznesenia predloženého
materiálu
schváliť
alternatívu
E/
podľa
predloženej situácie č. 3 - nájom
1. Návrh na nájom pozemku parc.č. 890/1, parcela registra
"C", zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 838
m2, zapísaného v LV č. 5700, k.ú. Piešťany, ako vlastníctvo
Mesta Piešťany, do spoločného nájmu vlastníkov bytov v
bytovom dome súp. č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch,
uvedených v žiadosti zo dňa 3.4.2017, za nájomné vo výške
....EUR/m2/rok, na dobu určitú 20 rokov, ako nájom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. prepisov § 9a os.
9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
Čl. VII. ods. 1 písm. c) - nájom pozemku mesta za účelom
jeho využívania ako spoločného dvora a zachovania zelene
na celej ploche parcely pre potreby vlastíkov bytov v
bytovom dome súp. č. 4306 Sv. Štefana v Piešťanoch.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0,

9/22/17

9

Mrg.
Eva
Kresánková

zdržal sa: 0, neprítomní: 1

Komisia odporúča Návrh Dodatku č. 2 k Rámcovej
zmluve č. 2480803 zo dňa 22.7.2008, uzavretej medzi
Mestom Piešťany a ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917
02 Trnava, obsahom ktorého bude zmena termínu
plnenia zmluvy jeho predĺžením na 5 rokov s ročnou
výpovednou lehotou
- schváliť

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

10/22/17

10

Komisia odporúča schváliť Návrh dopravného značenia
cyklotrás okolo pešej zóny.

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

11/22/17

11

Komisia odporúča vypracovať projektovú dokumentáciu
riešenia osvetlenia jestvujúcich priechodov pre chodcov
situovaných na Krajinskej ceste v k.ú. Piešťany, a to:
1. Nasvietenie priechodu pre chodcov na ceste II/499 Krajinská v križovatke s MK Hollého
2. Nasvietenie priechodu pre chodcov na ceste II/499 Krajinská (pri MK Komenského)

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

12//22/
17

12

Komisia odporúča Návrh riešenia parkovacích plôch v
rámci vnútrobloku Royova a Kukučínova a vnútrobloku
Winterova

Beáta
Palkechová
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- schváliť s nasledovnými pripomienkami:
a) vnútroblok Royova a Kukučínova riešiť kompletne aj s
úpravou povrchu a výmenou obrubníkov príjazdových
komunikácií
b) vnútroblok Winterova
- preveriť možnosť majetkoprávneho usporiadania
- územie riešiť komplexne v zmysle platného Generelu
dopravy, t.j. aj spodzemnou, resp. polozapostenou
garážou
Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

13/22/17

13

Komisia odporúča do PD "spevnené plochy MŠ Holubyho
ulica" dopracovať príjazd (povrch) novovzniknutej ulice a
zaradiť túto akciu do rozpočtu na budúci rok 2017.

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

14/22/17

14

Komisia predloženú PD Heinolská berie na vedomie.

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

15/22/17

15

Komisia berie na vedomie predloženú analýzu optimálnej
rekonštrukcie
verejného
osvetlenia
a
štúdiou
realizovateľnosti v meste Piešťany a možnosti financovania
rekonštrukcie verejného osvetlenia, jeho správy a údržby a
odporúča ju prerokovať vytvorenou komisiou, ktorej závery
považuje za prioritné.

Ing.
Peter
Mihálik

Hlasovanie: za 5 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

16/22/17

16

Komisia požiadavku obyvateľov Vážska ulica –
rezidentské parkovanie
- berie na vedomie
Komisia odporúča
- upraviť príjazdové komunikácie z ul. Nálepkovej, z ul.
E.Suchoňa a uličky pri LD Jalta vrátane územia
bývalého trhoviska v zmysle štúdie riešenia tohto územia
- zaradiť túto akciu do rozpočtu na rok 2018.
Komisia odporúča do rozpočtu na rok 2018 zaradiť
úpravu povrchu
- komunikácie
ul.
Nálepková
až
po
kaplnku
- chodníka na nábreží Váhu z mestskej strany, a to
v úseku medzi Krajinským a Kolonádovým mostom
Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

POZN.: -

Beáta
Palkechová
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