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Dátum konania : 06.02.2007

Prítomní: Ing. František Kopca, JUDr. Vladimír Beňačka, BSBA Miloš Tamajka, Ing. Ján Dulla,
Ing. František Hoos, Ing.Tatara Ján,
Neprítomní: Ing. Tatiana Matejovičová
Ospravedlnení: Ing. Patrik Štefko, RNDr. Peter Tremboš
Hostia: Ing.arch. Jana Vitková, Miriam Ševečková, Mgr. Terézia Jankovičová, Ing. Juraj Kopány,
Ing. Lucia Duračková
Program:
1. Návrh zadania Generelu zelene.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany
- TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKA "NA NÁMESTÍ"
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.
4. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Kopca. Po oboznámení sa s predloženými materiálmi a po
ich prerokovaní, členovia komisii prijali v závere nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/2007

1.

Komisia odporúča návrh zadania Generelu zelene schváliť
s pripomienkami:
- v závere prvej vety prvého odstavca dôvodovej správy
doplniť text „...s predpokladom ukončenia do 31.12.2007.“
- v tretej vete prvého odstavca dôvodovej správy vypustiť
časť „...na vhodnosť aktualizovania Generelu zelene...“.

Adresát
Ing.arch.
Jana Vitková
Ing.
Ján Baranovič

Hlasovanie – za: 6, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
2/2007

2.

Komisia odporúča Návrh všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany trhový poriadok Trhoviska „NA NÁMESTÍ“
schváliť s pripomienkami:
- pred citované zákony doplniť konkrétne paragrafy,
- v § 7 v prvej vete doplniť aj zákon č. 178/98 Z.z. ,
- po štyroch mesiacoch v spolupráci so správcom trhoviska
v náväznosti na skúsenosti s prevádzkou prehodnotiť
znenie § 4 a § 11 trhového poriadku trhoviska
„NA NÁMESTÍ“

Miriam
Ševečková
Mgr.
Terézia
Jankovičová

Hlasovanie – za: 6, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
3/2007

3.

Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom schváliť s pripomienkami:
- v § 4 ods. a) č. 1 vypustiť záver vety "...na zabezpečenie
materiálno-technického vybavenia",
- v § 9 ods. a) č. 13 doplniť v závere vety nasledovný text:
"sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňového
úradu",

Ing.
Lucia
Duračková

Termín
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- v § 9 ods. b) v závere vety znak vypísať "§" slovom
"paragrafu",
- v § 12 preštylizovať text v odstavcoch a) a b)
nasledovne: "Žiadateľ, ktorý obdrží dotáciu, je povinný
použiť ju len
na účel, na ktorý bola poskytnutá v súlade
s podmienkami uvedenými v platnej zmluve. Dotáciu
možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka.“
- v § 12 ods. e) v úvode prvej odrážky doplniť slovo
„bankového“
Hlasovanie – za: 6, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

4/2007

4.

Komisia odporúča na najbližšie zasadnutie pozvať Ing. Igora
Kováča z dôvodu oboznámenia členov komisie s plánovanými investičnými akciami Mesta Piešťany v tomto roku.

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 6.2.2007

Schválil: Ing. František Kopca
Prílohy: prezenčná listina

Ing.
Igor Kováč

Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednosta
referent pre organizačné zabezpečenie
členovia komisie

