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Dátum konania :10.09.2009

Prítomní: Bieliková Elena Mgr., Blaho Ján Ing., Duffek Kornel, Galová Margita Ing., Golubcová
Mária, Valo Martin
Neprítomní:
Ospravedlnení: Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana
Mgr.
Hostia: Murín Alexander Ing, kronikár mesta
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko komisie k Návrhu VZN o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov - M.
Golubcová
4. Prerokovanie návrhov záznamov na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 1. polrok 2009 - Ing.
Murín
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia urobil predseda komisie :
Uzn. č. 36/2009 – odporúčanie komisie (nebolo akceptované, plagáty už boli v tlači)
Uzn. č. 37/2009 – odporúčanie komisie (nebolo akceptované, MsZ názov schválilo).
K bodu 3
Dôvodovú správu a návrh VZN prečítal predseda komisie. M. Golubcová dodala, že prvotné VZN bolo
vypracované už v roku 1991 v zmysle zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predspisov a postupne bolo novelizované. V súčastnosti sa návrh VZN opiera o zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predspisov. Členovia komisie diskutovali
o doplnení návrhu VZN v § 1 ods. 2 – účinkujúci v rámci aktivity nesmie používať ozvučovaciu
techniku. Na základe skutočnosti, že niektorí účinkujúci používajú pri svojej prezentácií prehrávacie
zariadenie (napr.. ozvučenie na batérie), odporúčajú VZN doplniť v tejto časti. Keďže členovia komisie
nemali ďalšie pripomienky, prijali uzn. č. 38/2009.
K bodu 4
V tomto bode predseda komisie odovzdal slovo Ing. Murínovi, kronikárovi mesta, ktorý prečítal
návrhy záznamov na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 1. polrok 2009 podľa predpisaných
13. oblastí. Členovia komisie mali k záznamom doplňujúce pripomienky, ktoré si Ing. Murín ihneď
zaznamenal. M. Golubcová ponúkla Ing. Murínovi písomnú pozvánku na školenie kronikárov
v Akadémii vzdelávania v Trnave dňa 24. 09. 2009. Ing. Murín sa vyjadril, že školenia sa nezúčastní
z pracovných dôvodov. Predseda komisie poďakoval Ing. Murínovi za prednesené návrhy záznamov.
Členovia komisie prijali uzn. č. 39/2009.
K bodu 5
- Tajomníčka komisie odovzdala členom komisie pozvánku z RÚS na verejné prerokovanie
variantov konceptu riešenia Územného generelu dopravy mesta Piešťany dňa 23. 09. 2009
o 14.30 h v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice v Piešťanoch. Ospravedlneným členom
komisie bude pozvánka zaslaná poštou 11. 09. 2009.
- Predseda komisie informoval členov komisie o dotáciách z VUC, MK SR a z mestského
rozpočtu, ktoré boli poskytnuté v tomto roku mestským organizáciám a mestu : MsK – na 9
projektov suma 18 283 €, MsKS – na 7 projektov suma 14 914 € a mestu na 1 projekt 10 000
€. Ďakej poskytol doplňujúce informácie od doc. MUDr. Urbáneka, CSc k budúcemu návrhu
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na určenie názvu ulice v Piešťanoch po prof. MUDr. Š. Siťajovi, DrSc. Zároveň pozval členov
komisie na výstavu tapisérii výtvarníčky p. Evy Krause (životné jubileum) dňa 22. 09. 2009
o 18.00 h v Galérii Fontána. Výstava potrvá do 12. 10. 2009.
K bodu 6
Uznesenia :
Číslo
38/2009

Bod
prg.
3

39/2009

4

Adresát

Znenie
KKaN odporúča Návrh VZN o voľných pouličných
aktivitách slobodných umelcov schváliť s pripomienkami - v
§ 1 ods. 2 doplniť text za používať ozvučovaciu techniku,
okrem sprievodného prehrávacieho zariadenia na
vlastný elektrický zdroj.
KKaN berie na vedomie návrhy na obsah zápisu do kroniky
mesta Piešťany za 1. polrok 2009 prezentované kronikárom
mesta s pripomienkami.

MsR, MsZ

MsR 2010

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa : 10. 09. 2009
Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy:

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
Kópia : Ing. Murín, RKŠaM

Termín

