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Dátum konania : 18.11.2009

Prítomní: Babičová Iveta Ing, Nedelka Milan, Skovajsová Elena PaedDr, Sulíková Ľudmila, Igor Glos, Jaroslav Kravárik,
Zelenay Dušan, Cifra Martin,

Neprítomní: Kapša Jozef, Šmída Ján RNDr
Hostia: Ing. arch. Vitková Jana, Ing. Pobjecká Eva , PhDr.Jolana Podobová, Ing. Lucia Duračková, Ing. Marta Koláriková,
Vladimír Hornáček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení z 09.10.2009
Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012 – Ing. Lucia Duračková
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - Ing. Lucia Duračková, Ing. Marta Koláriková
Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č.5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej
umeleckej škole, školskom klube, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v znení VZN č. 25/2008-PhDr. Jolana Podobová
Návrh novely všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 9/2004 o určení školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany -PhDr. Jolana Podobová
Rôzne
- Návrh riešenia plavárne - vyhodnotenie variantných riešení podľa uznesenia MsR mesta Piešťany - Ing. Pobjecká
Eva
- Futbalový štadión- rekonštrukciu tribúny - Vladimír Hornáček ,PFK Piešťany
Uznesenie a záver

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predsedníčka komisie Ing. Iveta Babičová prítomných privítala a otvorila rokovanie komisie.
K bodu 2
Ing. Babičová skontrolovala plnenie uznesení zo zasadnutia konaného 09.10.2009. Uznesenia sú splnené.
K bodu 3
Ing. Lucia Duračková predniesla material “Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 a výhľad na
roky 2011 a 2012”.
Členovia komisie po prerokovaní odporúčajú zapracovať do rozpočtu finančné prostriedky na rekonštrukciu tribúny
futbalového štadiónu vo výške cca 200 000 € (6 mil Sk) a zapracovať do rozpočtu finančné prostriedky na
prevádzku FŠ podľa existujúcej zmluvy.Členovia komisie prijali uzn. č. 53 / 2009.
K bodu 4
Materiál „ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom” Ing. Lucia Duračková.
Členovia komisie prijali uzn. č. 54 / 2009.
K bodu 5
PhDr. Jolana Podobová predniesla “Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube, školskom stredisku záujmovej činnosti,
centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v znení VZN č. 25/2008”.
Členovia komisie prijali uzn. č. 55 / 2009.
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K bodu 6
“Návrh novely všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 9/2004 o určení školských obvodov základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany” predniesla PhDr. Jolana Podobová.
Členovia komisie prijali uzn. č. 56 / 2009.
K bodu 7
Ing. Pobjecká Eva v krátkosti oboznámila s predloženým materiálom “Návrh riešenia plavárne - vyhodnotenie
variantných riešení podľa uznesenia MsR mesta Piešťany “. Členovia komisie dostali materiál na preštudovanie do
budúceho zasadnutia komisie.
Vladimír Hornáček informoval o činnosti PFK Piešťany.

K bodu 8
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
53/2009
3

54/2009

4

55/2009

5

56/2009

6

Adresát

Znenie
KŠŠaM po prerokovaní odporúča
“Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 a výhľad na roky 2011
a 2012” – schváliť s pripomienkou :Zapracovať do rozpočtu finančné prostriedky
na rekonštrukciu tribúny futbalového štadiónu vo výške cca 200 000 € (6 mil Sk)
a zapracovať do rozpočtu finančné prostriedky na prevádzku FŠ podľa existujúcej
zmluvy.
KŠŠaM po prerokovaní odporúča
“Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom”- schváliť
KŠŠaM po prerokovaní odporúča
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany č.5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom
klube, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času a školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v znení VZN č. 25/2008
- schváliť
KŠŠaM po prerokovaní odporúča
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany č. 9/2004 o určení školských obvodov základných škôl na
území mesta Piešťany - schváliť

Zapísala: PaedDr.Elena Skovajsová

Schválila: Ing.Iveta Babičová , predsedníčka komisie
V Piešťanoch dňa: 18.11.2009

MsR,
MsZ

MsR,
MsZ
MsR,
MsZ

MsR,
MsZ

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca
primátora,
prednostka mestského úradu,
organizačno-právne oddelenie
vedúca odboru služby,
PhDr.Jolana Podobová
Ing. Lucia Duračková
členovia KŠŠaM,

Termín

