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Dátum konania : 18.11.2008

Prítomní: Babičová Iveta Ing, Skovajsová Elena PaedDr, Sulíková Ľudmila, Zelenay Dušan, Kapša Jozef,
RNDr.Šmída Ján, Igor Glos, Nedelka Milan,
Neprítomný: Cifra Martin
Ospravedlnený: Jaroslav Kravárik
Hostia: Ing. Lucia Duračková, PhDr.Jolana Podobová, JUDr.Lívia Damboráková, RNDr. Denisa Bartošová

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 20.10.2008
3. Návrh novely všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 5/2008 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, ŠK, ŠSZČ, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany - PhDr. Jolana Podobová
4. Návrh nájmu nehnuteľností – areál vodného lyžovania v Piešťanoch – JUDr. Damboráková Lívia
5. Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2009 a výhľad na roky 2010 a 2011- Ing. Lucia Duračková RNDr.
Denisa Bartošová
6. Návrh na úpravu rozpisu finančných prostriedkov na základné školy na rok 2008 - prenesené kompetencie Ing. Lucia Duračková
7. 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 dňa 20.10.2008. Uznesenie je splnené.
K bodu 3
Materiál „Návrh novely všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 5/2008 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, ŠK, ŠSZČ, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany „ predniesla PhDr. Jolana Podobová. Členovia KŠŠaM prijali uznesenie č.74/2008 .
K bodu 4
Materiál „Návrh nájmu nehnuteľností – areál vodného lyžovania v Piešťanoch” predniesla JUDr. Damboráková
Lívia . Členovia KŠŠaM prijali uznesenie č.75/2008 - 79/2008.
K bodu 5
Ing.Duračková a RNDr. Denisa Bartošová predniesli material„Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2009 a výhľad
na roky 2010 a 2011 „.Členovia KŠŠaM prijali uznesenie č.80/2008 a 81/2008
K bodu 6
Materiál “Návrh na úpravu rozpisu finančných prostriedkov na základné školy na rok 2008 - prenesené kompetencie” predniesla Ing.Duračková. Členovia KŠŠaM prijali uznesenie č.82/2008.
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Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
74/2008

3

75/2008

4

76/2008

4

77/2008

4

78/2008

4

79/2008

4

80/2008

5

81/2008

5

82/2008

5

Znenie

Adre
sát

KŠŠaM 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 „ – schváliť pôvodný materiál predložený KŠŠaM
KŠŠaM odporúča „ A/Návrh nájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Piešťany, a to
- pozemok parc. č.10258 o výmere 118 m2, zast. plochy a
nádvoria, a na ňom sa nachádzajúca stavba - chatka
- pozemok parc. č.10259 o výmere 176 m2, zast. plochy a nádvoria, a na ňom sa nachádzajúca
stavba - chatka
-pozemok parc. č.10260 o výmere 59 m2, zast. plocha a nádvoria, a na ňom sa nachádzajúca
stavba - chatka
-pozemok časť parcely vo výmere cca 4 000 m2 odčlenenej GP č......... z parc. č.10262/1
o celkovej výmere 5015 m2, zast. plocha a nádvoria
-pozemok časť parcely vo výmere cca 400 m2 odčlenenej GP č. .......... z parc. č. 10263
o celkovej výmere 862 m2, ostatné plochy
-pozemok parc. č.10264 o výmere 360 m2, zast. plocha a nádvoria
-stavba s.č. 3476 na parc. č.10264 v k.ú. Piešťany, zapísané na LV č.5700, za cenu ..............€
(....Sk)/rok pre Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany, IČO 34073485, na dobu
určitú ........ rokov od 1.1.2009, so záväzkom:
- vykonania investícií a opráv vo výške 1,950 000 Sk ( 64728,14 €) do 31.12.2018 s tým, že
nájomca bude tieto viesť vo svojom majetku a nákladoch s následným prevodom vykonaných
investícií v nulovej zostatkovej hodnote na prenajímateľa po ukončení odpisovania
-vykonávania bežnej údržby prenajatého materiálu
-úhrady všetkých nákladov spojených s užívaním nehnuteľností (najmä el. energiu, vodné
a stočné, plyn a ďalšie režijné náklady) „ - schváliť
KŠŠaM odporúča „ B/Vypracovať dohodu o ukončení nájmu medzi SMP, p.o. a Klubom
vodného lyžovania a vodných športov, predmetom ktorej bude ukončenie „nájmu“ nehnuteľného majetku uvedeného v bode A/„ - schváliť
KŠŠaM odporúča „ C/Vypracovať dodatky k Nájomným zmluvám, uzavretých medzi
Službami mesta Piešťany,p.o. a Klubom vodného motorizmu a vodných športov, predmetom
ktorých bude zmena na strane prenajímateľa , a to zo SMP, p.o. na Mesto Piešťany„ - schváliť
KŠŠaM odporúča „ D/Vypracovať dodatok k Nájomnej zmluve, uzavretej medzi Službami
mesta Piešťany,p.o. a Petrom Zaťkom, predmetom ktorej bude zmena na strane prenajímateľa ,
a to zo SMP, p.o. na Mesto Piešťany„ - schváliť
KŠŠaM odporúča „ E/Vypracovať dodatok k Nájomnej zmluve č.466030, uzavretej medzi
Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany,p.o. dňa 2.1.2004, predmetom ktorého
bude ukončenie nájmu nehnuteľného majetku v nadväznosti na body A/,B/,C/,D/ „ - schváliť
KŠŠaM odporúča „Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2009 „ – schváliť
s pripomienkou: všetky príspevky pre PO a FOP rozdeliť v I.kole
KŠŠaM odporúča „Výhľad rozpočtu na roky 2010 a 2011 „ - schváliť

MsR,
MsZ

KŠŠaM odporúča „Návrh na úpravu rozpisu finančných prostriedkov na základné školy na
rok 2008 - prenesené kompetencie „ - schváliť

Zapísala: PaedDr.Elena Skovajsová

Schválila: Ing.Iveta Babičová , predsedníčka komisie

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
organizačno-právne oddelenie
vedúca odboru služby
členovia KŠŠaM
predkladatelia
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