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Dátum konania : 06.03.2012

Prítomní: Ing. arch. Jana Bartošová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor, Ing. Jozef Chudý,
Ing. Igor Racík, Bc. Michal Hynek
Ospravedlnená: Mária Beňová
Predkladatelia: Darina Vrtíková – riaditeľka MŠ 8. mája, Iveta Ščasná – riaditeľka MŠ Valová,
Mgr. Tomáš Borovský, Mgr. Eva Kresánková, Ing. arch. Jana Vitková, Ing. Lucia Duračková,
Mgr. Monika Mackovjaková
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 3 340,00 € za účelom nákupu kuchynského
zariadenia do ŠJ pri MŠ 8. mája 2.
3. Návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 1 783,00 € za účelom nákupu kuchynského
zariadenia do ŠJ pri MŠ Valová – elokovaná trieda MŠ Detvianska.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany
č. 3/2011, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany.
5. Návrh na nájom časti pozemku pre Bořivoja Wolfa a MDDr. Denisu Wolfovú,
v lokalite Trenčianska ulica v Piešťanoch.
6. Návrh na riešenie súdneho sporu o vypratanie nehnuteľnosti medzi Mestom Piešťany a JUDr.
Štefan Bartovic a spol..
7. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Jozefa Mullera, lokalita ul. Ružová.
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozefa Mullera, lokalita ul. Ružová.
8. Návrh na nájom pozemku pre Petra Bartoša a manželku Katarínu Bartošovú, lokalita
Mojmírova.
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Petra Bartoša a manž. Katarínu Bartošovú, lokalita
Mojmírova.
9. Návrh na zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí v prospech oprávneného
ZSE Distribúcia, a. s. Bratislava.
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre ZSE Distribúciu, a. s., Bratislava.
10. Informácia o stave obstarávania aktualizácie – zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Piešťany – ústna informácia.
11. Návrh na riešenie dotácií v rámci oblasti Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
12. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MUDr. Anna Trojanová a manž. MUDr. Peter Trojan.
13. Rôzne.
14. Záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila ing. arch. Jana Bartošová, privítala prítomných členov
a oboznámila ich s programom zasadnutia.
Členovia komisie pred zasadnutím dodatočne obdržali materiál na prerokovanie. Z uvedeného dôvodu
predsedníčka komisie navrhla zmenu v programme, a to ako bod 12 zaradiť dodatočne predložený
material s názvom: Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MUDr. Anna Trojanová a manž.
MUDr. Peter Trojan.
Ostatné body programu boli prečíslované. Prítomní členovia komisie návrh jednohlasne schválili.
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Číslo
uznesenia

Dátum konania : 06.03.2012

Bod
prog.

Znenie

19/2012

2.

MsR,
MsZ
MŠ
8. mája 2

20/2012

3.

Komisia odporúča návrh na presun finančných prostriedkov vo
výške
3 340,00 € za účelom nákupu kuchynského zariadenia do ŠJ pri
MŠ 8. mája 2 schváliť s tým, aby v dôvodovej správe bolo
uvedené vyhodnotenie cenových ponúk ako i dôvody výberu
dodávateľa.
Komisia odporúča návrh na presun finančných prostriedkov vo
výške
1 783,00 € za účelom nákupu kuchynského zariadenia do ŠJ pri
MŠ Valová – elokovaná trieda MŠ Detvianska schváliť
s nasledovnými pripomienkami:
- opätovne osloviť firmu DAVAC spol. s r. o. s požiadavkou
predloženia kompletnej cenovej ponuky
- do zasadnutia MsR a MsZ predložiť 3 kompletné cenové ponuky
na nákup škrabky na zemiaky s bližšou špecifikáciou ceny
zariadenia, ceny za montáž (demontáž) a dopravu
- v dôvodovej správe uviesť vyhodnotenie cenových ponúk
a dôvody výberu dodávateľa.
Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany č. 3/2011, ktorým
sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v Meste Piešťany
schváliť s tým, aby na zasadnutie MsR a MsZ bol predkladaný
materiál doplnený o informáciu ohľadom energetickej náročnosti
ako i účtovných odpisov novej budovy domu smútku.
Komisia odporúča návrh na uznesenie v bode A/ v predloženom
znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa s výškou nájomného 1
euro/m2 na celú dobu nájmu schváliť.
Komisia odporúča návrh na uznesenie v bode A/ v predloženom
znení schváliť.
Komisia odporúča návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej
zmluve č. 1130705 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Jozefom
Mullerom v lokalite ul. Ružová s dobou nájmu na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 4,38
eur/m2/rok ako dôvod hodný osobitného zreteľa schváliť.
Komisia odporúča návrh na nájom pozemku pre Petra Bartoša
a manželku Katarínu Bartošovú, lokalita Mojmírova, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške
4,38 eur/m2/rok ako dôvod hodný osobitného zreteľa schváliť.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemku pre
Petra Bartoša a manželku Katarínu Bartošovú, lokalita Mojmírova,
za kúpnu cenu podľa Metodiky ..., t. j. 78,97 eur/m2 schváliť.
Komisia odporúča návrh na zriadenie vecného bremena, právo
uloženia inžinierskych sietí v prospech oprávneného ZSE
Distribúcia, a. s., Bratislava bezodplatne schváliť.

MsR,
MsZ

21/2012

4.

22/2012

5.

23/2012

6.

24/2012

7.

25/2012

8.

26/2012

8.

27/2012

9.

Adresát

MsR,
MsZ

MŠ
Valová
MsR,
MsZ
SMP
MsR,
MsZ
MsR,
MsZ

MsR,
MsZ
MsR,
MsZ
MsR,
MsZ
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28/2012

9.

29/2012

10.

30/2012

11.

31/2012

11.

32/2012

11.

33/2012

12.

Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemku pre ZSE
Distribúcia, a. s., Bratislava za kúpnu cenu podľa Metodiky ..., t. j.
157,95 eur/m2 schváliť.
Komisia informáciu o stave obstarávania aktualizácie – zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany berie na vedomie.
Komisia odporúča v prípade vypracovania správy o hodnotení
v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie (posúdenie strategického dokumentu), aby
výdavky spojené s vypracovaním správy hradili zainteresovaní
vlastníci pozemkov.
Komisia žiada predložiť na zasadnutie MsR a MsZ zoznam týchto
vlastníkov pozemkov.
Komisia odporúča zverejnenie výzvy na predloženie žiadostí
o dotácie
pre
oblasť
Podpora
regionálneho
rozvoja
a zamestnanosti v súlade s VZN č. 9/2009 schváliť.
Komisia odporúča návrh na zmenu Programového rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2012 v programe 1. Správa mesta,
rozpočtová položka Transfery pre PO a FOP zvýšením na sumu
35 000,00 € z prebytku schváleného programového rozpočtu na
rok 2012 schváliť.
Komisia žiada v súvislosti s vyúčtovaním dotácie poskytnutej
Klubu vodného póla Kúpele Piešťany na letnú prevádzku
kúpaliska Eva v roku 2011 predložiť na zasadnutie MsR a MsZ
účtovné výkazy klubu za rok 2011.
Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemku pre
MUDr. Annu Trojanovú a manžela MUDr. Petra Trojana za kúpnu
cenu podľa Metodiky, ktorá bude špecifikovaná k zasadnutiu
mestskej rady schváliť.

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa 06.03.2012

Schválil: Ing. arch. Jana Bartošová,
predsedníčka komisie

MsR,
MsZ
MsR,
MsZ

MsÚ
MsR,
MsZ
MsR,
MsZ
MsÚ
MsR, MsZ
MsÚ
MsR, MsZ

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

