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Dátum konania : 03.05.2011

Prítomní: Pavol Tapušík, Mária Beňová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor,
Ing. Jozef Chudý, Ing. Igor Racík, Bc. Michal Hynek
Predkladatelia: Ing. Mgr. Marcel Mihálik, Mgr. Ervín Paradi, Mgr. Eva Kresánková,
RNDr. Denisa Bartošová, PhDr. Ema Žáčková, Ing. Lucia Duračková
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktoré určuje
podmienky požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných
miestach a o podmienkach dodržiavania nočného kľudu.
3. Návrh na nájom časti pozemku pre Romana Majeského na Javorovej ulici.
4. Návrh na nájom nehnuteľnosti pre Ing. Mariána Magalu a manž. Máriu, Kalinčiakova
ulica, Piešťany.
5. Analýza poskytovaných sociálnych služieb – rok 2008, 2009, 2010.
6. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2010.
7. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011.
8. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti aktivít na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti.
9. Rôzne.
10. Záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvoril predseda Pavol Tapušík, privítal prítomných členov a
oboznámil s programom zasadnutia.
K bodu 8: V rámci tohto bodu boli prerokované žiadosti o pokytnutí finančnej dotácie z
rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP – oblasť podpora regionálneho rozvoja a
zamestnanosti. V rámci predmetnej oblasti bolo prerokovaných spolu 6 žiadostí v celkovej
požadovanej výške 62 532 eur, z toho boli 2 drobné dotácie (žiadosti do 1 000 eur) v úhrnnej
sume 1 850 eur a 4 žiadosti vo forme projektov (žiadosti nad 1 000 eur) v úhrnnej sume
60 682 eur. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v rámci Programového rozpočtu mesta
Piešťany schválilo finančné prostriedky na dotácie pre PO a FOP na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti vo výške 49 000 eur.
Členovia komisie po posúdení žiadostí prijali jednohlasne uznesenia č. 59 – 64/2011 uvedené
nižšie.
K bodu 9: V rámci bodu rôzne členovia komisie vyjadrili potrebu mesačného zasielania
aktuálneho vývoja príjmov a výdavkov rozpočtu mesta v elektronickej forme, k čomu zároveň
prijaĺi nižšie uvedené uznesenie.
Uznesenia:
Číslo
Bod
uznesenia prog.
53/2011

2.

Znenie

Adresát

Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany, ktoré určuje podmienky požívania alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach a o podmienkach dodržiavania nočného
kľudu schváliť s nasledovnými pripomienkami:
- v § 3 v bode (2) doplniť vetu s nasledovným textom: „Vymedzené
územia budú riadne označené informačnými tabuľami.“
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- v § 6 v bode (2) zmeniť text vety nasledovne: „Za porušenie tohto
všeobecne záväzného nariadenia možno v zmysle zákona č. 372/1990
Zb. v znení neskorších predpisov uložiť v blokovom konaní pokutu
v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.“
- v § 6 v bode (3) zmeniť text vety nasledovne: „Právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
všeobecne záväzné nariadenie môže Mesto Piešťany uložiť pokutu
v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.“
MsÚ, MsP
54/2011

3.

55/2011

4.

56/2011

5.

57/2011

6.

58/2011

7.

59/2011

8.

60/2011

8.

61/2011

8.

62/2011

8.

Komisia odporúča návrh na nájom časti pozemku pre Romana
Majeského na Javorovej ulici na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou za nájomné vo výške 15,00 eur/m2/rok ako dôvod
hodný osobitného zreteľa schváliť.
Komisia odporúča návrh na nájom nehnuteľnosti pre Ing. Mariána
Magalu a manž. Máriu, Kalinčiakova ulica, Piešťany na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 0,44
eur/m2/rok ako dôvod hodný osobitného zreteľa schváliť.
Komisia berie na vedomie analýzu sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany za roky 2008, 2009,
2010.
Zároveň komisia odporúča predložiť na rokovanie MsZ nové
všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v mestských jasliach, platné
úhrady za sociálne služby komisia odporúča navýšiť max. o 50%.
Komisia odporúča stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2010
zobrať na vedomie.
Komisia odporúča návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2011 v zmysle návrhu na uznesenie v bodoch A/ až C/
schváliť.
Komisia neodporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre PRO SOLE, s.
r. o. z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP vo výške
900 eur na projekt Piešťanská regionálna karta.
Komisia neodporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre Piešťanskú
regionálnu rozvojovú agentúru z rozpočtovej položky príspevky pre
PO a FOP vo výške 950 eur na projekt PN RRA pre rozvoj regiónu
Piešťan.
Komisia odporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre Klub vodného
póla Kúpele Piešťany z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
vo výške 46 000 eur na projekt Letná sezóna na kúpalisku Eva
v Piešťanoch.
Komisia neodporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre Mgr. Marek
Kalinčík – C&M Language Services z rozpočtovej položky príspevky
pre PO a FOP vo výške 1 842 eur na projekt Zvyšovanie jazykových
kompetencií pre potreby prijatia do zamestnania a uplatnenia sa na
pracovnom trhu formou intenzívnych kurzov anglického jazyka.
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63/2011

8.

64/2011

8.

65/2011

9.
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Komisia neodporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre Občianske
združenie Progresit z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP
vo výške 2 940 eur na projekt Podpora zamestnanosti v cestovnom
ruchu.
Komisia odporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre Slovenskú
chránenú dielňu z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FOP vo
výške 3 000 eur na projekt Pracovné aktivity ako neformálne
vzdelávanie zdravotne postihnutých.
Komisia odporúča počnúc mesiacom máj 2011 mesačne zasielať
členom finančnej a podnikateľskej komisie aktuálny vývoj príjmov
a výdavkov rozpočtu mesta v elektronickej forme.

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa 04.05.2011

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

