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Dátum konania : 08.01.2013

Prítomní: Ing. arch. Jana Bartošová, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor,
Ing. Jozef Chudý, Ing. Igor Racík,
Neprítomní: Mária Beňová, Bc. Michal Hynek
Predkladatelia: Ján Štefka, Ing. Petra Širillová, Mgr. Monika Mackovjaková,
Mgr. Eva Kresánková, Ing. Peter Konečný
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh riešenia verejných WC.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany č. 13/2007 Trhový poriadok – Trhovisko Kocka.
4. Návrh na priamy predaj nehnuteľností lokalita Zavretý kút.
5. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti lokalita Bodona a Návrh podmienok
obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti lokalita Bodona.
6. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická a Návrh podmienok
obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická.
7. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany.
8. Rôzne
9. Záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1: Zasadnutie komisie otvorila ing. arch. Jana Bartošová, privítala prítomných
členov a oboznámila ich s programom zasadnutia.
K bodu 8: V rámci bodu rôzne sa prítomní členovia zaoberali problematikou verejného
obstarávania v mestských organizáciách. Optimalizáciu verejného obstarávania vidia
v centralizácii, t. z., aby výkon verejného obstarávania v mestských organizáciách bol
zabezpečovaný odborne spôsobilými zamestnancami mesta. V súvislosti s diskutovanou
problematikou bolo prijaté nižšie uvedené uznesenie.
Uznesenia:
Číslo
uznesenia

Bod
prog.

Znenie

Adresát

1/2013

2.

MsR
MsZ

2/2013

3.

Komisia odporúča návrh riešenia verejných WC
v predloženom znení
schváliť s pripomienkou preveriť
Zmluvy o predaji, resp. o nájme, v ktorých MsZ schválilo
zapracovanie
podmienok používania
verejných
WC
v nasledujúcich objektoch:
- Kaviareň Lemon Caffe & Coctail Bar na Vajanského ulici
(predaj)
- Pizzeria Caffe Art Gallery, Sad A. Kmeťa (nájom)
- Kiosk Perla na Nálepkovej ulici (nájom)
Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Piešťany č. 13/2007 Trhový poriadok – Trhovisko Kocka
v predloženom znení schváliť s pripomienkou doplniť
prevádzkovú dobu v čase adventných nedieľ v prípade
otvoreného OD Kocka.

MsÚ
MsR,
MsZ

MsÚ
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3/2013

4.

4/2013

5.

Dátum konania : 08.01.2013

Komisia odporúča návrh na priamy predaj nehnuteľností –
pozemky a sklad MŠ Zavretý kút vo vlastníctve Mesta
Piešťany, pozemok parc. č. 3398/2 o výmere 43 m2, pozemok
parc. č. 3397 o výmere 60 m2 a stavba - sklad s. č. 7695 na
pozemku parc. č. 3397 neschváliť.
Komisia odporúča odpredaj predmetnej parcely č. 1575/2 vo
výmere 6797 m2 k. ú. Piešťany verejnou obchodnou súťažou
neschváliť.
Komisia odporúča urýchliť rokovanie s Ing. Benkom
o odkúpení parcely č. 1531/2 vo výmere 60 m2 súvisiacej s hore
uvedenou predmetnou parcelou.

5/2013

6.

6/2013

7.

7/2013

8.

MsR,
MsZ

MsR,
MsZ

MsÚ

Komisia odporúča vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž pri
zachovaní schválených obchodných podmienok.
Zároveň komisia odporúča vždy informovať aj okolité realitné
kancelárie o nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta ponúkaných
na predaj elektronickou formou bez akýchkoľvek záväzkov zo
strany mesta. Správu o informovaných realitných kanceláriách
vždy predložiť na najbližšie zasadnutie finančnej
a podnikateľskej komisie.
Komisia odporúča Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Piešťany v predloženom znení schváliť.

MsR,
MsZ

Komisia odporúča MsÚ pripraviť optimalizáciu verejného
obstarávania, t. z., aby výkon verejného obstarávania bol
z mestských organizácií centralizovaný a zabezpečovaný
odborne spôsobilými zamestnancami MsÚ.

MsR,
MsZ

Zapísal: Ing. Mária Zaťková
V Piešťanoch dňa 09.01.2013

Schválil: Ing. arch. Jana Bartošová,
predsedníčka komisie

MsÚ
MsR,
MsZ

MsÚ

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

