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Dátum konania :28.01.2015

Prítomní: Cifra Martin Mgr., Heřmánková Alena PhDr. Mgr., Krupa Ján Mgr., Kubová Tatiana,
Makovník Pavel MUDr., Staneková Jarmila Mgr., Šimončič Jozef Ing., Štefková Alena MUDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení:
Hostia: Borovský Tomáš, Mgr.
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Štatútu komisií MsZ Mesta Piešťany
3. VZN Mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom - spresnenie prioritne podporovaných aktivít na poskytnutie dotácie
4. Žiadosti o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ulici v Piešťanoch
5. Nové poradie náhradníkov na byty Čachtická
6. Rôzne
7. Záver
Popisná časť zápisnice:
Uznesenia:
Číslo
1/2015

Bod
prg.
2

2/2015

3

3/2015

4

4/2015

5

Znenie
KZSVaB
po
prerokovaní
odporúča:
Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany schváliť s nasledovnými pripomienkami: v §4,
ods 4) nové znenie: Predseda komisie po prerokovaní v
príslušnej komisii navrhuje ukončenie členstva v komisii pre
pasivitu, ak sa člen komisie nezúčastní troch zasadnutí po
sebe nasledujúcich. , ďalej v § 8 ods 2, písm. j) zarážka 5
doplniť o znenie : Iniciatívne plní kontrolnú funkciu v
oblasti využívania mestských bytov, ktoré neboli odpredané
do súkromného vlastníctva, a zariadení sociálnych služieb,
zriadených Mestom Piešťany.
KSVaB po prerokovaní súhlasí s navrhovanými prioritne
podporovanými
aktivitami
s
nasledovnými
pripomienkami : § 3, ods 2), písm. d) v 2. zarážke zmeniť
a nasledovne doplniť text : podpora aktivít organizovaných
pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín,
deti v detských domovoch, obyvateľov zariadení sociálnych
služieb, resp.občanov v sociálnej a hmotnej núdzi, ktoré sú
na území mesta Piešťany. Ďalej vo všetkých zarážkach na
konci doplniť chýbajúci text ....... pre obyvateľov mesta.
Komisia po prerokovaní jednomyseľne odporúča
primátorovi mesta uzatvoriť opakovaný nájom bytu na
Čachtickej ulici v Piešťanoch nasledovným vyhovujúcim
žiadateľom o 1 rok : Július Manas, Jakub Laštík, Viliam
Cebo, Marta Uhlárová, Jana Blišťanová, Katarína
Holubová, Eva Slamková, Zuzana Lukačovičová, Adrián
Štefka,
Emília
Nedelková,
Katarína
Hrčková.
Žiadateľom Jánovi Kurhajcovi a Marcele Kopeckej o 6
mesiacov.
Komisia po prerokovaní jednomyseľne odporúča
primátorovi mesta schváliť predložené poradie
náhradníkov, ktorí spĺňajú kritéria VZN na uvoľnené 2-

Adresát
MsR
MsZ

Kancelária
primátora

primátor

primátor

Termín
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5/2015

5

6/2015

5

7/2015

6

8/2015

6

Dátum konania :28.01.2015
izbové nájomné byty na Čachtickej ul. v Piešťanoch v
nasledovnom poradí : Martina Molnárová, Jaroslav
Šešera.
Komisia po prerokovaní jednomyseľne odporúča
primátorovi mesta schváliť predložené poradie
náhradníkov, ktorí spĺňajú kritéria VZN na uvoľnené 3izbové nájomné byty na Čachtickej ul. v Piešťanoch v
nasledovnom poradí : Patrik Rusnák.
Komisia po prerokovaní jednomyseľne neodporúča
zaradiť do poradia náhradníkov žiadateľov Moniku
Rašlovú a Juraja Karasa pre nespĺňajúce kritéria VZN
č. 17/2013.
V bode rôzne Ing. Jozef Šimončič predložil k prijatiu
uznesenia list Ministerstva zdravotníctva SR vo veci výzvy
na zaujatie stanoviska k návrhu vyhlášky MZ SR, ktorou sa
vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v
Piešťanoch. Komisia po prerokovaní materiálu prijala
nasledovné uznesenie : KZSVaR navrhuje primátorovi
mesta, MsR a MsZ zriadiť mimoriadnu komisiu na dobu
nevyhnutnú za účelom vyjednania výhodnejších
podmienok pre mesto Piešťany, ohľadom momentálne
prebiehajúceho pripomienkovania návrhu vyhlášky MZ
SR, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Piešťanoch. Návrh nového znenia
tejto vyhlášky by bolo výstupom zainteresovaných členov
mimoriadnej komisie z príslušných mestských komisií,
ktorých sa táto oblasť týka. Mimoriadna komisia by
poverila niektorých svojich členov, dohodla stretnutie a
zároveň na ňom predložila pani predkladateľke
navrhovanej vyhlášky, doc. Ing. Jarmile Božíkovej,
PhD., zo Štátnej kúpeľnej komisie, MZ SR, pre mesto
Piešťany výhodnejšie znenie a tým dosiahnuté
podmienky, hore uvedenej vyhlášky.
V bode rôzne sa komisia jednomyseľne uzhodla na
utorkových termínoch zasadnutí o 16.00 hodine v
stanovených termínoch.

primátor

primátor

primátor
MsR
MsZ

KzSVaB

POZN.:
Zapísal: Tatiana Kubová, tajomníčka komisie

V Piešťanoch dňa: 29.1. 2015
Schválil: Mgr. Martin Cifra, predseda komisie
Prílohy:

Rozdeľovník: primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, predseda
KZSVaB, org.-právne odd., referát právny,
OSV, RSV

