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Prítomní: MUDR. Beňačka Jozef PhD., Ing. Hoos František, Ing. Kopca František, Ing. Matejovičová
Tatiana, Ing. Štefko Patrik
Neprítomní: Ing. Dulla Ján
Ospravedlnení: Tamajka Miloš BSBA, Ing. Tatara Ján
Hostia: Ing. arch. Vitková, Mgr. Paradi, Beata Palkechová, Ing. Chudá
Program:
1. Návrh dohody Mesta Piešťany a Obce Trebatice v súvislosti s vykonaním zmeny územia obcí úpravy katastrálnej hranice medzi k.ú. Kocurice a k.ú. Trebatice
2. Preprava MAD do lokality sídlisko Lodenica - Rekreačná ulica.
3. - Ţiadosť o Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu "Regenerácia sídiel - centrálna
mestská zóna teplická ulica, Piešťany".
- Ţiadosť o Nenávratný finančný príspevok pre projekt "Rekonštrukcia ZŠ Holubyho ul. Piešťany
4. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Kopca. V rámci bodu 3. navrhovaného programu bol
k prerokovaniu predloţený nový materiál - Ţiadosť o Nenávratný finančný príspevok pre projekt
"Rekonštrukcia ZŠ Holubyho ul. Piešťany. Po odsúhlasení programu a oboznámení sa s predloţenými
materiálmi, členovia komisie zaujali nasledovné uznesenia:
Číslo

1/21/09

Bod
prg.
1

Znenie

Adresát

Komisia
A/ berie na vedomie zápisnicu z verejného zhromaţdenia
občanov mesta Piešťany, zvolaného za účelom
prerokovania územnej zmeny - úpravy katastrálnej
hranice medzi k.ú. Kocurice a k.ú. Trebatice
B/ odporúča schváliť súhlas Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany so zmenou územia mesta Piešťany v zmysle § 2
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení
neskorších predpisov - úpravu katastrálnej
hranice medzi
k.ú. Kocurice a k.ú. Tebatice, a to
zámenou častí k.ú. Kocurice a k.ú. Trebatice nasledovne:
- odčleniť plochu o výmere 18 193 m2 z k.ú. Trebatice a
pričleniť do k.ú. Kocurice (plocha pozostávajúca z
pozemkov v k.ú. Trebatice parc.č. 1217/1, parc.č.
1217/2, parc.č. 1217/6 - parcely registra "C" evidované
na katastrálnej mape)
- odčleniť plochu o výmere 18 551 m2 z k.ú. Kocurice a
pričleniť do k.ú. Trebatice (plocha pozostávajúca z
pozemkov parc.č. 627, parc.č. 628/2, parc.č. 630, parc.č.
631, parc.č. 633/2, parc.č. 634/2, parc.č. 635/2, parc.č.
636/2, parc.č. 637/2, parc.č. 638/2, parc.č. 639/2, parc.č.
640/2, parc.č. 641/2, parc.č. 642/2, parc.č. 643/2, parc.č.
644/2, parc.č. 645/2, parc.č. 646/2, parc.č. 647/2 parcely registra "E" evidované na mape určeného
operátu) podľa prílohy č. 1 - situácie, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, bez vzájomných
majtkovoprávnych nárokov Mesta Piešťany a Obce
Trebatice

Mgr. Ervín
Paradi

Ing. arch.
Jana Vitková

Termín
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C/ odporúča schváliť návrh Dohody susediacich obcí (Mesta
Piešťany a Obce Trebatice) o zámene územia
a majetkovoprávnom vyrovnaní obcí
D/ odporúča schváliť uzatvorenie Dohody o spolupráci
medzi Mestom Piešťany a ţivnostníkom Petrom
Hornákom - Dudváh, IČO: 30728363, 922 10 Trebatice,
Hlavná ulica 35/46 (ďalej len "Peter Hornák - Dudváh")
so záväzkom Petra Hornáka - Dudváh k
verejnoprospešnej investícií - vybudovať na vlastné
náklady miestne komunikácie, verejné osvetlenie a
inţiierske siete v súvislosti s výstavbou rodinných domov
v rámci budovania technickej infraštruktúry nového
obytného súboru v lokalite Ovŕšok, najneskôr do dňa
kolaudácie 1 objektu obytného súboru a so záväzkom
Petra Hornáka - Dudváh odovzdať bezodplatne riadne
zrealizovanú verejnoprospešnú investíciu Mesta Piešťany
a príslušným správcom inţinierskych sietí do 30 dní od
ukončenia kolaudačných konaní
Hlasovanie – za: 4, proti: 2, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3

2/21/09

2

Komisia odporúča schváliť

Beata
Palkechová

zabezpečenie prepravy MAD do lokality sídliska Lodenica Rekreačná ulica v zmysle navrhovaného riešenia, a to
predĺţením ďalších 4 spojov od 1.9.2009 s finančným
zabezpečením pri zmene rozpočtu mesta na rok 2009
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3

3/21/09

3

Komisia odporúča
A. predloţenie ţiadosti o Nenávratný finančný príspevok v
rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel, centrálna mestská
zóna ul. Teplická, Piešťamy, ktorý je realizovaný v súlade
so Stratégiou Mesta Piešťany a Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany,
opatrenie C 5.1.2. a D 2.3.1
- schváliť
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3
B. zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o
NFP
- schváliť
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3
C. financovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 82.981,25

Ing. Erika
Chudá
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euro vrátane DPH (2.499.983,13 SK)
- schváliť

Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3
D. neoprávnené výdavky v zmysle podmienok poskytnutia
NFP vo výške 974.107,84 euro (29.345.972,78 SK)
- schváliť
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3

4/2109

4

Komisia odporúča

Ing. Erika
Chudá

A. predloţenie ţiadosti o Nenávratný finančný príspevok na
projekt v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného
programu na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ZŠ
Holubyho ul. Piešťany", ktorý je realizovaný v súlade so
Stratégiou Mesta Piešťany a Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
- schváliť
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3
B. zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o
NFP
- schváliť
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3
C. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 55.184,85
euro, čo predstavuje 1.662.498,79 SK vrátane DPH
- schváliť
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3
D. neoprávnené výdavky v zmysle podmienok poskytnutia
NFP vo výške 54.702,85 euro, čo predstavuje
1.647.978,05 SK
- schváliť
Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 3

POZN.: V rámci bodu „rôzne“ vzniesol RNDr. Tremboš dotaz v súvislosti s prípravou
koncepcie rozvoja školstva.
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Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 12.5.2009

Schválil: Ing. František Kopca
Prílohy: prezenčná listina

Dátum konania :12.05.2009
Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednosta
referent pre organiz. zabezpečenie
členovia komisie

