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Dátum konania :17.04.2007

Prítomní: MUDr.Beňačka Jozef.PhD., Ing. Hoos František, Ing. Kopca František, Ing. Matejovičová
Tatiana, Ing. Štefko Patrik, Tamajka Miloš BSBA, Ing. Tatara Ján, RNDr.Tremboš Peter r.PhD.
Neprítomní: Ing. Dulla Ján
Ospravedlnení: Hostia: Ing. arch. Vitková Jana, Ševečková Miriam, Ing. Duračková Lucia, Ing. Gál Imrich
Program:
1. Použitie finančných prostriedkov získaných odpredajom športového areálu na Hlbokej ulici.
2. Návrh novely všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 3/2006
trhový poriadok - trhovisko CENTRUM.
3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2007.
4. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda Ing. Kopca. V úvode bodu č. 1 Ing. arch. Vitková
informovala prítomných o uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany z dňa 13.4.2007,
týkajúceho sa odsúhlaseného finančného príspevku na ZŠ Scherera. Po ukončení prerokovania tohto
bodu, bola na vyzvanie predsedu komisie podaná zo strany ing.arch. Vitkovej informácia ohľadne
pripravovanej zmeny ÚPN mesta Piešťany, týkajúcej sa lokality „Mestský park“ a o pasporte
miestnych komunikácií.
V rámci bodu „rôzne“ Ing. Imrich Gál, na základe požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia
Komisie pre rozvoj mesta, informoval prítomných o projektoch mesta Piešťany, podávaných v období
2003-2006, za účelom získania finančných zdrojov pre ich realizáciu. Oboznámil ich o počte podaných
projektov (31), o počte ich úspešnosti (21) a o výške poskytnutých financií z rôznych grantov a
eurofondov. Zároveň prítomných členov komisie informoval o príprave projektov do budúceho
obdobia.
V závere jednotlivých bodov programu boli prijaté nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/3/2007

1

Komisia
A/
odporúča realizovať rekonštrukciu verejných športových
plôch - nový asfaltový povrch ihrísk v lokalitách podľa
príloh nasledovne:
sídlisko A.Hlinku v celkových nákladoch
330.000,-Sk
sídlisko Vodárenská ul. v celkových nákladoch 80.000,-Sk
sídlisko Vážska ul. v celkových nákladoch
120.000,- Sk
sídlisko A.Trajan v celkových nákladoch
72.000,-Sk
hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1
B/
odporúča realizovať rekonštrukciu športových areálov
základných škôl nasledovne:
športový areál ZŠ Vajanského v celk. nákl.
1.500.000,-Sk
športový areál ZŠ Holubyho v celk. nákl.
1.000.000,-Sk
športový areál ZŠ Mojmírova v celk. nákl.
1.000.000,-Sk
športový areál ZŠ Brezová
v celk. nákl. 1.000.000,-Sk
športový areál ZŠ Scherera v celk. nákl. 1.500.000,-Sk,
so zvážením predohodnotenia vybudovania oplotení športových areálov
hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1

Adresát

Ing.
Eva Pobjecká
Ing.
Jana Vitková

Termín
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C/ neodporúča použiť finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu nového tréningového ihriska pre
PFK
hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1
D/ odporúča finančne podporiť realizovanie rekonštrukcie
tribúny a šatní futbalového štadióna sumou 1.000.000,-Sk
hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1
E/ - neodporúča použiť finančné prostriedky na realizovanie
projektu Kolokruh,
- odporúča Mestu Piešťany vstúpiť do rokovania so
zástupcami obcí cez, ktoré prechádzajú niektoré
úseky kolokruhu, s neziskovou organizáciou Pro Polis
Piešťany a so štátnym Vodohospodárskym podnikom s
cieľom projekt realizovať spoločne a vytvoriť podmienky pre možnosť získavania financií z grantov a
eurofondov.
hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1
2/3/2007

2

Komisia odporúča schváliť
návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 3/2006 Trhový poriadok – Trhovisko CENTRUM.

Miriam
Ševečková

hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1
3/3/2007

3

Komisia odporúča návrh na zmenu rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2007 schváliť s nasledovnými pripomienkami:
- k rozpočtovým položkám
▪ 717- kapitálové výdavky
(MsK-PIC-INFO centrum pre podnikateľov)
▪ dotácia - bežné výdavky
(SMP-nárast cien el. energie, nové odberné miesta
v správe SMP)
▪ 635 002 - bežné výdavky
(IT - zvýšenie položky na servis a údržbu /aktualizácia/
softweru)
priložiť k materiálom do Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva ich podrobnejší rozpis,
hlasovanie: za - 6, proti - 2, zdržal sa - 0, neprítomní - 1
- z rezervy rozpočtu zafinancovať realizáciu rozšírenia vyústenia z Komenského ulice na Krajinskú cestu podľa
jestvujúcej PD „MK Komenského – Rekonštrukcia“
hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2

Ing.
Lucia
Duračková
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4/3/2007

4

Dátum konania :17.04.2007

Komisia berie na vedomie informáciu Ing. Imricha Gála o
predkladaných projektoch Mesta Piešťany počas obdobia
2003 - 2006, z dôvodu získania ich financovania z grantov,
resp. eurofondov.

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 17.4.2007

Schválil: Ing. František Kopca
Prílohy: prezenčná listina

Ing.
Imrich Gál

Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednosta
referent pre organizačné zabezpečenie
členovia komisie

