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Dátum konania :18.11.2008

Prítomní: Bieliková Elena Mgr., Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek Kornel, Galová
Margita Ing., Golubcová Mária, Krupa Vladimír PhDr., Valo Martin
Neprítomní:
Ospravedlnení: Blaho Ján Ing., Obertová Jana Mgr.
Hostia: Bartošová Denisa RNDr., Duračková Lucia Ing, Jurčová Marty Mgr.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko komisie k Návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011
- Ing. DuračkováM
4. Stanovisko komisie k Návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany na rok 2009
s výhľadom do rokov 2010 a 2011 - Mgr. Jurčová
5. Stanovisko komisie k Návrhu rozpočtu Mestskej knižnice Mesta Piešťany na rok 2009 s výhľadom
na roky 2010 a 2011 - Ing. Galová
6. Rôzne
7. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie Martin Valo privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie :
Uzn. č. 31/2008 – stanovisko komisie, splnené
Uzn. č. 32/200 – stanovisko komisie, splnené
Uzn. č. 33/2008 – stanovisko komisie
K bodu 3
Predseda komisie prívítal RNDr. Bartošovú, prednostku MsÚ a Ing. Duračkovú, vedúcu ekonomického
odboru. Ing. Duračková k návrhu rozpočtu uviedla, že k definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok
2009 predchádzalo analyzovanie príjmových a výdavkových možností mesta. Pri rozpočtovaní príjmov
vychádzali z právnych noriem fiškálnej decentralizácie, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte
na rok 2009, z financovania prenesených komptemcií a z vlastných príjmových možností rozpočtu
mesta. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2009 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli
analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet.
RNDr. Bartošová k návrhu rozpočtu na rok 2009 uviedla, že je zostavený v systéme programového
rozpočtovania výdavkov mesta (12 programov). Týmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť
verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov
jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Na otázky členov komisie
ohľadne účasti mesta na výstavách a veľtrhoch, plnenia príjmov z daní a poplatkov a ich výdavkov,
označovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta, výšky finančných prostriedkov na dotácie
pre PO a FOP v kultúre a jej rozdelenie v I. kole, keďže väčšia časť podujatí sa realizuje v 1. polroku
roka, nákup umeleckých diel, priamo odpovedala jednotlivým členom prednostka MsÚ.
Predseda komisie poďakoval RNDr. Bartošovej a Ing. Duračkovej za prezentáciu návhu rozpočtu
mesta. Členovia komisie prijali uzn. č. 34/2008.
K bodu 4
Predseda komisie udelil slovo Mgr. Jurčovej, riaditeľke MsKS, ktorá v stručnosti oboznámila členov
komisie s Návrhom rozpočtu MsKS na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011. Keďže členovia
komisie nemali pripomienky, predseda komisie poďakoval riaditeľke MsKS za prezentáciu návrhu.
Členovia komisie prijali uzn. č. 35/2008.
K bodu 5
Predseda komisie udelil slovo Ing. Galovej, riaditeľke MsK , ktorá informovala členov komisie
o Návrhu rozpočtu MsK na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011. Keďže členovia komisie nemali
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pripomienky, predseda komisie poďakoval riaditeľke MsK za prezentáciu návrhu. Členovia komisie
prijali uzn. č. 36/2008.
K bodu 6
- predseda komisie odovzdal členom komisie pozvánky na výstavu INTERACTION konanú
dnes o 18. 00 h v Galérii Fontána – P. Blažek, maľba, R. Hrčka, socha, J. Hrčková –
Stankovianska, grafika, J. Mikulčík, fotografia/počítačová grafika. Výstava potrvá do 08. 12.
2008.
- predseda komisie konštatoval nepostačujúce finančné krytie nákladov za služby poskytované
TV Karpaty pre potreby mesta s porovnaním za prenosy zo zasadnutia MsZ pre Infonet TV.
Členovia komisie prijali uzn. č. 37/2008.
K bodu 7
Uznesenia:
Číslo
34/2008

Bod
prg.
3

35/2008

4

36/2008

5

37/2008

6

Adresát

Znenie
KKaN po prerokovaní odporúča Návrh rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2009 a výhľad rozpočtu na roky 2010 a
2011 - schváliť.
KKaN po prerokovaní odporúča Návrh rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska Mesta Piešťany na rok 2009 v
príjmovej časti vo výške 14 673 tis. Sk, vo výdavkovej časti
vo výške 14 673 tis. Sk s transferom od zriaďovateľa vo
výške 10 985 tis. Sk a výhľad do rokov 2010 a 2011 schváliť.
KKaN po prerokovaní odporúča Návrh rozpočtu Mestskej
knižnice Mesta Piešťany na rok 2009 s výhľadom na roky
2010 a 2011 v príjmovej časti v sume 12 144 tis. Sk, vo
výdavkovej časti v sume 12 144 tis. Sk, dotácii v sume 10
768 tis. Sk - schváliť.
KKaN odporúča MsZ pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok
2009 na základe tohtoročného rozpočtu pre TV Karpaty 1
800 tis. Sk zvýšiť o 200 tis. Sk na sumu 2 mil. Sk s tým, že
bude ročne odvysielaných navyše 24 spravodajských a 24
diskusných relácií navyše.

EO, MsR,
MsZ
MsKS, MsR,
MsZ

MsK, MsR,
MsZ

MsZ

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa : 18. 11. 2008

Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy:

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
Kópia : EO, MsKS, MsK

Termín

