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Dátum konania : 23.07.2013

Prítomní: Ing. arch. Jana Bartošová, Mária Beňová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor,
Ing. Jozef Chudý, Mgr. Michal Hynek
Ospravedlnený: Ing. Igor Racík
Predkladatelia: RNDr. Denisa Bartošová, Mgr. Tomáš Borovský, Ing. Jana Hlaváčová,
Ing. Timotej Miština, CSc.
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Piešťany a EUR-MED Slovakia, s.r.o..
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt "e - Mesto Piešťany".
4. "PETÍCIA 2013" Za zmenu VZN č. 3/2011 a následne zmenu VZN č. 3/2012 o zrušenie sumy
65,- EUR za poskytnutie krátkodobého užívania márnice a prepožičanie márnice v m.č. Kocurice
k pohrebnému obradu, kód pokl. 301.
5. "PETÍCIA 2013" Za zmenu VZN č. 3/2011 a následne zmenu VZN č. 3 v roku 2012 o zníženie
sumy za prenájom priestorov a obradnej miestnosti pol. kód 298 pol. kód 300.
6. Rôzne.
7. Záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Spoločné zasadnutie komisií MsZ Piešťany otvorila prednostka Mestského úradu Piešťany,
RNDr. Denisa Bartošová, privítala prítomných členov Komisie školstva, športu a mládeže, Finančnej
a podnikateľskej komisie, Komisie pre rozvoj mesta a Legislatívno-právnej komisie. Vyzvala
prítomných členov zúčastnených komisií, aby prerokovali predkladané materiály a zaujali k nim
stanovisko za každú komisiu jednotlivo.
Finančnou a podnikateľskou komisiou boli prijaté nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

81/2013

2.

Komisia odporúča:
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
medzi Mestom Piešťany, ako budúcim predávajúcim a
EUR-MED Slovakia, s.r.o., IČO: 46154671, Športová
503, 916 01 Stará Turá, ako budúcim kupujúcim,
predmetom ktorej bude záväzok zmluvných strán,
uzavrieť najneskôr do 90 dní od doručenia výzvy
budúceho kupujúceho, zmluvu o prevode vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Piešťany, zapísaných v
LV č. 5700 ako parcela registra "C" č. 5810 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1698 m2 a parcela registra
"C" č. 5826/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere
2041 m2, za kúpnu cenu, ktorej spôsob určenia bude v
súlade s v tom čase platnými Zásadami hospodárenia s
majetkom mesta Piešťany, ako dôvod hodný osobitného
zreteľa podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – a to
titulom prípadného si nesplnenia záväzku vyplývajúceho
z ustanovení zmluvy o budúcej zmluve, predmetom
ktorej má byť záväzok zmluvných strán, uzavretie
kúpnej zmluvy - prevod vlastníckeho práva k Športovej
hale, postavenej na pozemkoch parcele č. 5810
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1698 m2 a parcela
č. 5826/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2041
m2, do vlastníctva Mesta Piešťany
- schváliť

Adresát
MsR
MsZ
Mgr. Tomáš
Borovský
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B/ Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, uvedený v
prílohe, medzi Mestom Piešťany a EUR-MED Slovakia,
s.r.o., Športová 503, Stará Turá 916 01, IČO:
46 154 671, zastúpená konateľom Ing. Miroslavom
Nerádom,
- schváliť

82/2013

3.

Komisia odporúča:
A/ Predloženie a realizáciu projektu s názvom "e-Mesto
Piešťany"
predkladaného
v
rámci
výzvy
OPIS-2013/1.2/05 (Operačný program Innformatizácia
spoločnosti, Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.2:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb na miestnej a regionálnej úrovni) vo výške
celkových
oprávnených
výdavkov
projektu
746 793,80 EUR
- schváliť

MsR
MsZ
Ing. Jana
Hlaváčová

B/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. vo
výške 37 339,69 EUR z úverových zdrojov
- schváliť
C/ Zabezpečenie financovania trvalej udržateľnosti projektu
v maximálnej výške 11 167,01 €/rok v trvaní min. 5
rokov po skončení realizácie projektu
- schváliť
83/2013

4.

Komisia odporúča:
A/ Odpoveď na petíciu "PETÍCIA 2013" za zmenu VZN č.
3/2011 a následne zmenu VZN č. 3/2012 o zrušenie
sumy 65,- EUR za poskytnutie krátkodobého užívania
márnice
a prepožičanie
márnice
v m.č.
Kocurice
k pohrebnému obradu, kód pokl. 301
- schváliť s pripomienkami - prehodnotiť prílohu VZN
mesta Piešťany č. 3/2012

MsR
MsZ
Ing. Timotej
Miština, CSc.

84/2013

5.

Komisia odporúča:
A/ Odpoveď na petíciu "PETÍCIA 2013" za zmenu VZN
č.3/2011 a následne zmenu VZN č. 3/2012 o zníženie
sumy za prenájom priestorov v obradnej miestnosti pol
kód 298 pol. kód 300.
- schváliť s pripomienkami - prehodnotiť prílohu VZN
mesta Piešťany č. 3/2012

MsR
MsZ
Ing. Timotej
Miština, CSc.

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa: 24.07.2013

Schválil: Ing. arch. Jana Bartošová
predseda komisie

Rozdeľovník:
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednostka
4/ referent pre org. zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia

