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Dátum konania :12.02.2008

Prítomní: Ing. Dulla Ján, Ing. Hoos František, Ing. Kopca František, Ing. Matejovičová Tatiana,
Tamajka Miloš BSBA, Ing. Tatara Ján
Neprítomní: MUDr. Beňačka Jozef PhD.
Ospravedlnení: Ing. Štefko Patrik
Hostia: RNDr. Bartošová Denisa, JUDr. Damboráková Lívia
Program:
1. Návrh Dodatku k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve
mesta Piešťany.
2. Rôzne.
- Informácie o príprave projektov na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ.
- Informácie o zavedení eura.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Kopca. Prítomní členovia komisie po oboznámení sa s predkladaným materiálom podľa prvého bodu programu a po jeho prerokovaní zaujali nasledovné
uznesenie:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

Adresát

1/2008

1

Komisia odporúča návrh Dodatku k Metodike pre určovanie
ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta
Piešťany schváliť.

JUDr. Lívia
Damboráková

Termín

Hlasovanie - za: 7, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

V rámci bodu rôzne prednostka mestského úradu RNDr. Bartošová informovala o príprave projektov
na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ. V súčasnosti je pripravených 7 projektov pre získanie
finančných prostriedkov z EÚ, ktoré sú z nasledovných oblastí:
● školstvo - ZŠ Holubyho 29.mil. Sk (energetické úspory - výmena okien, zateplovanie fasády)
- ZŠ Brezová 55.mil. Sk (detto)
● Centrum sociálnych služieb 75.mil. Sk (prestavba objektu bývalej školy na sídlisku A.Trajan na
domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti a dospelých)
● komunikácie - ul. Teplická (úsek od ul. Radlinského po ul. Bratislavská) 25.mil. Sk
- ul. Štefánikova 80.mil. Sk
● knižnica 50.mil. Sk
● životné prostredie - kompostáreň 65.mil. Sk
Výzvy sú zverejnené pre akcie ZŠ ul. Holubyho a ul. Brezová, pri ostatných je predpoklad ich
zverejnenia nasledovný: Centrum sociálnych služieb (marec), komunikácie (apríl), knižnica (máj),
kompostáreň (jeseň) 2008.
Ďalej bol zo strany prednostky MsÚ vysvetlený postup a spôsob predkladania žiadostí o získanie
financií z EÚ, pričom boli prítomní, na základe ich dopytu, oboznámení o práci referátu stratégie,
ktorý pripravuje k žiadostiam o nenávratné finančné príspevky povinné prílohy:
- doklad o menovaní štatutárneho zástupcu
- doklad o pridelení IČO
- výpis z LV
- kópiu z KM
- stavebné povolenie
- projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby
- výpočet predpokladaných energeticých úspor dotknutých budov po realizácii projektu
- uznesenie zastupiteľstva obce
- stručnú fotodokumentáciu
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Členovia komisie boli informovaní aj o pripravenom materiáli, týkajúcom sa zevedenia eura. Pri
spracovávaní tohto materiálu sa vychádzalo zo Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike
(generálny zákon), pričom k nemu budú prijaté vykonávacie vyhlášky.
Materiál rieši 6 oblastí:
- legislatívno-právnu (zmluvné vzťahy, interné predpisy, VZN)
- komunikačnú (kampaň, média, brožúry, vyškolený pracovník klientského centra, distribúcia
štátom dodaných propagačných materiálov)
- ekonomickú (software - prestavenie programov v ekonomickej oblasti, duálne oceňovanie,
rozpočet, účtovníctvo)
- hospodársko-administratívnu (software - prestavenie programov mzdy, hotovostné financie,
fakturácia, peňažný obeh)
- technickú (parkovacie hodiny)
dohľad a kontrola
Podľa metodickej pomoci Mestského úradu Piešťany budú postupovať aj jeho príspevkové a
rozpočtové organizácie a obchodná spoločnosť BPP.
V závere RNDr. Bartošová na základe dopytov členov komisie informovala o prípravách, týkajúcich
sa:
- realizácie plynovej prípojky ul. Staničná (rokovania s SPP, potvrdenie zmluvy),
- projektovej dokumentácie Generelu zelene, ktorá po jej prerokovaní a schválení bude slúžiť ako
územnoplánovací podklad k aktualizácii alebo zmene ÚPN mesta Piešťany (prípravné práce
priebiehali cca 1 rok). Na prerokovanie predmetnej projektovej dokumentácie, ktoré sa
uskutoční dňa 20.202008 v rokovacej sále v Mestskej knižnici v Piešťanoch, boli pozvaní i
všetci členovia Komisie pre rozvoje mesta.
križovatka pri NS BILLA (ul. Žilinská, Hoštáky, Mojmírova, Vodárenská) - príprava projektovej dokumentácie na základe štúdie

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 12.2.2008

Schválil: Ing. František Kopca
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednosta
referent pre organizačné zabezpečenie
členovia komisie

