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Prítomní: Cifra Martin, Čunčík Pavel MUDr., Drţíková Mária MUDr., Gajdoš Milan MUDr., Kubová
Tatiana, Ranostaj Ján MUDr., Štefková A Alena MUDr.
Neprítomní: Bertoli Mário MUDr., Ottinger Peter MUDr., Valentovič Marián Ing.
Ospravedlnení:
Hostia: Ţáčková Ema PhDr.
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na zmenu VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
právnickým a fyzickým osobám podnikateľom-pripomienky
3. Vyhodnotenie PHSR 2007-2013 mesta Piešťany
4. Rôzne
5. Záver
Popisná časť zápisnice:

Uznesenia:
Číslo
38/2009

Bod
prg.
2

39/2009

3

Znenie
Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, v ktorom
jednomyseľne odporúča MsZ schváliť zmenu VZN o
dotáciach v zmysle nasledovných zapracovaných
pripomienok: v §4 písm.a) sa dopĺňa nový odsek č. 3 so
znením: na úhradu odmien zamestnancov mimo
pracovného pomeru/dohoda o vykonaní práce, dohoda o
pracovnej činnosti/ na úhradu napr. lektorských
honorárov a pod. V §4 písm.b) sa v odseku číslo 4)
vypúšťajú slová "a odmien". V §6 v písm.a) doplniť
nasledujúcu vetu: K žiadosti treba priložiť písomnú
správu o činnosti subjektu za predchádzajúci rok. V §6
doplniť dva nové odseky: Odsek j) znie: Výška sumy za
hodinu dojednaná v dohode o prac. činnosti resp. o
vykonaní diela, ktorá je záväzná pre výpočet nákladov
projektu môže byť max. 10 €/hod. Odsek k) ktorý znie:
Maximálny podiel rozpočtovaných nákladov na odmeny
zamestnancov mimo pracovného pomeru nesmie
presiahnuť 30% celkových finančných nákladov na
projekt. V §7 písm. a) na záver znenia doplniť vetu:
Návrh na upresnenie, doplnenie záväzných kritérií môže
predložiť odbornej komisii MsZ i príslušný odborný
referát. V §11 písm.c) druhá zarážka s nasledovným
znením: podpora aktivít so zameraním na protidrogovú
prevenciu a prevenciu závislostí vôbec a prevenciu v
oblasti ochrany zdravia. V §11 písm.d) druhá zarážka s
nasledovním znením : podpora aktivít organizovaných pre
deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín,
detí z detských domovov, občanov mesta Piešťany v
zariadeniach sociálnch služieb, resp. občanov v sociálnej a
hmotnej núdzi. V §11 pridať na záver novú zarážku so
znením: - podpora aktivít zameraných na prevenciu
sociálno-patologických javov. V §12 písm d) doplniť na
záver o novú zarážku s nasledovným znením : písomné
komplexné vyhodnotenie projektu spracované garantom
projektu.
Komisia prijala uznesenie, v ktorom jednomyseľne berie na
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40/2009

4

vedomie predloţený materiál - Vyhodnotenie PHSR 20072013 Mesta Piešťany
V bode "Rôzne" komisia odporúča MsZ prijať uznesenie
MsZ, ktorým sa schváli účelové vyuţitie objektu
Lesoprojektu výlučne v prospech sociálnej politiky mesta.

MsZ

POZN.:
Zapísal:Tatiana Kubová, tajomníčka komisie

V Piešťanoch dňa: 17.4. 2009
Schválil: MUDr. Milan Gajdoš, predseda komisie
Prílohy:

Rozdeľovník: primátor Mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, organizačnoprávne odd., komisia pre zdravotníctvo, soc.
Veci a bývanie, ved. OSV, RSV

