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Dátum konania : 15.10.2014

Prítomní: Babičová Iveta Ing., Kapša Jozef, Dubovský Marián PhDr., Šmída Ján RNDr., Brna Juraj
Ing., Číž Ján Mgr., Skovajsová Elena PaedDr.
Ospravedlnený: Kravárik Jaroslav.
Hostia: RNDr. Denisa Bartošová, Ing. Lucia Duračková,PhDr. Jolana Podobová, JUDr. Lívia
Damboráková.
Program:
1. Otvorenie.
2.

Návrh na zriadenie Materskej školy, E.F. Scherera 40, Piešťany – PhDr. Jolana Podobová, vedúca
referátu školstva.

3. Bývalá Základná škola na ulici A.Trajana 9 v Piešťanoch – návrh na zrušenie uznesení MsZ, návrh na
prevod vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou, návrh podmienok obchodnej verejnej
súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností- JUDr. Lívia Damboráková, ved. odboru organizačnoprávneho.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom- Ing. Lucia Duračková, vedúca
ekonomického odboru.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č.15/2013, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, cirkevných školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určujú podrobnosti financovania
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany, cirkevných školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času
zriadených na území iných obcí - Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru.
7. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 - RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ, Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru.
8. Uznesenie a záver.
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Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predsedníčka komisie Ing. Iveta Babičová prítomných privítala a otvorila rokovanie komisie.
Uznesenia:
Číslo

Bod
prog

Znenie

Adresát

66/2014

2.

KŠŠaM odporúča
A/ Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy
8. mája 2,
Piešťany, predmetom ktorého je zrušenie Elokovaného pracoviska, E. F. Scherera 40,
Piešťany, ako súčasti Materskej školy 8. mája 2, Piešťany, k 31. 12. 2014 schváliť,

MsR, MsZ

B/ Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy, E.F. Scherera 40, Piešťany schváliť.

67/2014

3.

KŠŠaM odporúča
A/ Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.46/2014 zo dňa 17.4.2014. ktorým bol daný
súhlas s umiestnením IKARIE – Európskej Vysokej školy letectva, n. o., IČO
45741468 so sídlom Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany v budove bývalej Základnej školy na ulici A. Trajana 9 v Piešťanoch s tým, že bude podpísaná s touto
spoločnosťou zmluva o nájme schváliť,

MsR, MsZ

B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností parc. č. 10099 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 4967 m2, parcela registra „C“, parc.č. 10098 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1687 m2, parcela registra „C“a stavby s.č. 6755 na parc. č.
10098, kat. územie Piešťany, zapísaných v LV č. 9650 ako vlastníctvo Mesta
Piešťany, spôsobom ako prevod vlastníctva majetku mesta Piešťany obchodnou
verejnou súťažou v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk.
predpisov § 9a ods. 1 písm.a) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl.
VI.ods. 1 písm.a) schváliť,
C/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností
parc.č.10099 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4967 m2, parcela registra “C“,
parc.č. 10098 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1687 m2, parcela registra „C“
a stavba s.č. 6755 na parc.č. 10098, zapísaných v LV č. 9650 ako vlastníctvo Mesta
Piešťany, kat. Územie Piešťany, so zložením finančnej zábezpeky vo výške .......
eur s tým, že kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude ...............
schváliť,
D/ Návrh na poverenie primátora mesta Piešťany na úkony nevyhnutne
potrebné k realizácii predmetnej súťaže a to najmä vymenovanie členov komisie pre
vyhodnotenie súťažných návrhov schváliť,

68/2014

4.

69/2014

5.

E/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 129/2012 písm. B/ zo dňa 27.9.2012
v znení: „Zbúranie objektu stavby s.č. 6755 na parc.č. 10098, zapísanej v LV č. 9650
realizáciou z vlastných zdrojov z rozpočtu na rok 2013 prostredníctvom verejného
obstarávania na zhotoviteľa búracích prác“ neschváliť.
KŠŠaM odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom schváliť.
KŠŠaM odporúča
A/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany č.15/2013, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, cirkevných školských zariadení zriadených na
území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
schváliť,
B/ Návrh na presun sumy 16 104 € z rozpočtovej položky 635 006 – Opravy

MsR, MsZ

MsR, MsZ

Termín
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a údržba, do rozpočtu MŠ 8. mája 2 v rámci Programu 6 - Školstvo z dôvodu
zriadenia novej elokovanej triedy na ZŠ E.F. Scherera schváliť,
C/ Návrh na zvýšenie rozpočtu MŠ 8. mája 2 o sumu 8 296 €, Program 6 – Školstvo
z dôvodu zriadenia novej elokovanej triedy na E.F. Scherera schváliť,

70/2014

6.

71/2014

7.

D/ Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 v príjmovej časti vo výške 27 030 139,98 € a vo výdavkovej časti vo výške 26 862 055,44 €
schváliť.
KŠŠaM odporúča
A/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určujú
podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, cirkevných školských
zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených
na území iných obcí schváliť.
KŠŠaM odporúča
A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 v príjmovej časti vo
výške 22 607 816 € a vo výdavkovej časti vo výške 22 572 281 € schváliť,

MsR, MsZ

MsR, MsZ

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2016 a 2017
schváliť,
C/ Návrh na viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov na nové investičné akcie
zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2014 (ktorých krytie je
plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov schváliť.

Zapísala: PaedDr. Elena Skovajsová

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
organizačné oddelenie,
vedúca odboru služby,
Ing. Duračková,
JUDr. Lívia Damboráková,
PhDr. Jolana Podobová
členovia KŠŠaM,

Schválila: Ing.Iveta Babičová, predsedníčka komisie
V Piešťanoch dňa: 15.10.2014

