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Dátum konania : 02.10.2012

Prítomní: Ing. arch. Jana Bartošová, Mária Beňová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor,
Ing. Jozef Chudý, Ing. Igor Racík
Ospravedlnený: Bc. Michal Hynek
Predkladatelia: Ing. Eva Wernerová, Vladimír Kubo, Ing. Ernest Jančina, Ing. Eva
Pobjecká, Ing. arch. Jana Vitková, Mgr. Tomáš Borovský, Mgr. Eva Kresánková, Ing.
Lucia Duračková
Hostia: Ing. Juraj Brna a Mgr. Marián Dubovský – poslanci MsZ
Program:
1. Otvorenie.
2. Výzva Komisie pre životné prostredie – ekologizácia dopravy na území mesta.
3. Zmluva o nájme č. 2-20-350/2012 medzi SMP, p. o. a Piešťanský spolok
nepočujúcich.
4. Informácia o stave rozpracovanosti PD Rekonštrukcia a dostavba objektu
Lesoprojekt na DSS.
5. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu – Schválenie zmeny územia Mesta
Piešťany – úpravy katastrálnej hranice medzi k. ú. Kocurice a k. ú. Trebatice
v zmysle uznesenia MsZ č. 12/2011/D.
6. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavla Moravčíka, lokalita Vodárenská.
7. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pod garážou pre Vieru Osvaldovú, lokalita
A. Hlinku.
8. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Ing. Jána Grmana, lokalita
Nábr. I. Krasku.
9. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kukučínovej ul. pre Otvorenú náruč, n. o.
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kukučínovej ul. pre Trnavskú
arcidiecéznu charitu.
11. Návrh na nájom časti pozemku pre Ivana Čápa, lokalita Kukorelliho.
12. Návrh na rozšírenie použitia úverových zdrojov.
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. Na zasadnutí komisie sa so súhlasom
predsedníčky komisie zúčastnili aj poslanci MsZ Ing. Juraj Brna a Mgr. Marián Dubovský.
K bodu 2: Ako bod 2 bola predložená Výzva Komisie pre životné prostredie v zastúpení
Ing. Evy Wernerovej, predsedníčky KŽP a Vladimíra Kuba, člena KŽP, prostredníctvom
ktorej členovia komisie pre životné prostredie poukazujú na problémy dopravy v meste,
vyzývajú členov ostatných komisií MsZ, poslancov MsZ a MsÚ, aby pripomienkovali
predmetnú výzvu, hľadali cesty ekologizácie dopravy a riešenia nevyhovujúcej statickej
dopravy v meste. Členovia finančnej a podnikateľkej komisie v súvislosti s uvedenou
problematikou prijali nižšie uvedené uznesenie.
K bodu 13: V rámci bodu rôzne sa členovia komisie zaoberali problematikou návrhu
rozpočtu na rok 2013 a v tejto súvislosti navrhli, aby sa konali dve mimoriadne
zastupiteľstvá MsZ, a to v novembri venované návrhom rozpočtov organizácií mesta
a v decembri venované rozpočtu mesta ako celku.
Členovia finančnej a podnikateľskej komisie prijali odporúčanie komisie pre životné
prostredie, aby podujatie Victoria Regia, ktorého súčasťou je Kvetinové korzo ulicami
mesta, uzatváralo letnú kúpeľnú sezónu a zároveň odporučili, aby bolo zaradené do
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rozpočtu MsKS s vyčlenením finančných prostriedkov potrebných na jeho realizáciu
(propagácia, materiálne zabezpečenie Kvetinového korza, ceny do súťaží, kultúrny
program). V zmysle vyššie uvedeného komisia prijala nasledovné uznesenia.
Uznesenia:
Číslo
uznesenia
87/2012

88/2012

89/2012

90/2012

Bod
prog.

Znenie

2.

Komisia prijala výzvu Komisie pre životné prostredie
v súvislosti s riešením problematiky dopravy na území
mesta.
Zároveň komisia:
- žiada MsÚ preveriť v zmluve s firmou, ktorá realizovala
výstavbu AUPARKU (HB Reavis) počet parkovacích
miest trvale rezervovaných pre obyvateľov mesta v rozsahu
24 hodín denne
- doporučuje zapracovať do návrhu rozpočtu mesta na rok
2013 finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu
cyklotrasy Bratislavská - Žilinská

3.

4.

5.

6.

MsZ
MsR

MsÚ

Komisia odporúča návrh na uzavretie Zmluvy o nájme č.
2-20-350/2012 medzi SMP, p. o. a Piešťanský spolok
nepočujúcich za nájomné vo výške 30 €/mesiac ako prípad
hodný osobitného zreteľa schváliť.
Komisia odporúča pokračovať v obstaraní spracovateľa
PD rekonštrukcie a dostavby objektu Lesoprojekt na DSS
podľa predloženého dispozično-prevádzkového riešenia
s pripomienkou, aby na zasadnutie MsR bola v materiáli
doplnená informácia o spôsobe financovania.
Zároveň komisia odporúča preveriť predbežné výzvy na
rok 2013 v rámci čerpania eurofondov na realizáciu
objektu Lesoprojekt na DSS.

MsR,
MsZ

Komisia odporúča návrh na opätovné prerokovanie
materiálu – Schválenie zmeny územia mesta Piešťany –
úpravy katastrálnej hranice medzi k. ú. Kocurice a k. ú.
Trebatice v zmysle uznesenia MsZ č. 12/2011/D ako
prípad hodný osobitného zreteľa schváliť s pripomienkou,
že v prípade návrhu nového funkčného využitia územia je
potrebné referátu územnej správy predložiť aktuálnu
architektonickú štúdiu, ktorá bude jasne deklarovať
jednotlivé funkčné zóny v záujmovom území.

MsR,
MsZ

Zároveň komisia odporúča zachovať všetky ostatné
podmienky uvedené zo strany Mesta Piešťany v návrhu
Dohody o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Petrom
Hornákom – Dudváh.
91/2012

Adresát

Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemku
parc. č. 2794/2 záhrady 17 m2 vo vlastníctve Mesta

SMP
MsR,
MsZ

MsÚ

MsÚ
MsR,
MsZ
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Piešťany do vlastníctva Pavla Moravčíka za kúpnu cenu
3,32 eur/m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa schváliť.
92/2012

7.

93/2012

8.

94/2012

9.

95/2012

10.

96/2012

11.

97/2012

12.

98/2012

13.

Komisia odporúča návrh na prevod vlastníctva pozemku
pod garážou, parc. č. 3503 vo vlastníctve Mesta Piešťany
do vlastníctva Viery Osvaldovej za kúpnu cenu podľa
Metodiky ..., t. j. 78,97 eur/m2 schváliť.
Zároveň komisia žiada na zasadnutie MsR predložiť
zoznam vlastníkov, ktorým boli predané nehnuteľnosti –
pozemky pod garážami v danej lokalite s uvedením výšky
kúpnej ceny od platnosti Metodiky.
Komisia odporúča návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k
Nájomnej zmluve č. 4530705 uzavretej medzi Mestom
Piešťany ako prenajímateľom a Ing. Jánom Grmanom ako
nájomcom za nájomné vo výške 0,44 eur/m2/rok na dobu
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou ako dôvod
hodný osobitného zreteľa v predloženom znení schváliť.
Komisia odporúča návrh na nájom nebytových priestorov,
miestnosť č. 28 (15,80 m2) a miestnosť č. 28a (14,55 m2)
nachádzajúcich sa v budove na Kukučínovej ulici v
Piešťanoch a časť spoločných priestorov (chodby a WC) vo
vlastníctve Mesta Piešťany pre Otvorenú náruč, n. o. ako
nájomcu s výškou nájomného 1 euro ročne + energie na
dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou ako dôvod hodný
osobitného zreteľa schváliť.
Komisia odporúča návrh na nájom nebytových priestorov,
miestnosť č. 20 (31,23 m2) a miestnosť č. 21 (14,34 m2)
nachádzajúcich sa v budove na Kukučínovej ulici v
Piešťanoch a časť spoločných priestorov (chodby a WC) vo
vlastníctve Mesta Piešťany pre Trnavskú arcidiecéznu
charitu ako nájomcu s výškou nájomného 1 euro ročne +
energie na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou
lehotou ako dôvod hodný osobitného zreteľa schváliť.
Komisia odporúča návrh na nájom Geometrickým plánom
č. 177-125/2012 vytvorenej parc. č. 6905/4 odčlenením
z parc. č. 6905/1 a parc. č. 6926/1 vo vlastníctve Mesta
Piešťany ako prenajímateľa pre Ivana Čápa ako nájomcu
na dobu určitú do doby vydania právoplatného
kolaudačného rozhodnutia za nájomné 1 euro/m2 schváliť.
Komisia odporúča návrh na uznesenie v bode A/ schváliť
s pripomienkou použitia týchto úverových zdrojov na
realizáciu výstavby parkoviska na sídlisku A. Trajan.
Zároveň komisia odporúča MsÚ vyhlásiť nové verejné
obstarávanie na výstavbu parkoviska na sídlisku A. Trajan.
Komisia odporúča v súvislosti s návrhom rozpočtu na rok
2013 zvolať dve mimoriadne zasadnutia MsZ, a to:
1. v mesiaci november venované rozpočtu mestských
organizácií

MsR,
MsZ

MsÚ
MsR,
MsZ

MsR,
MsZ

MsR,
MsZ

MsR,
MsZ

MsR,
MsZ
MsÚ
MsR,
MsZ
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99/2012

13.

Dátum konania : 02.10.2012

2. v decembri venované kompletnému rozpočtu

MsÚ

Komisia odporúča, aby podujatie Victoria Regia, ktorého
súčasťou je Kvetinové korzo uzatváralo letnú kúpeľnú
sezónu a bolo zaradené do rozpočtu MsKS s vyčlenením
finančných prostriedkov potrebných na jeho organizáciu.

MsZ
MsR

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa 03.10.2012

Schválil: Ing. arch. Jana Bartošová,
predsedníčka komisie

MsÚ

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