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Dátum konania :02.08.2007

Prítomní: Bieliková Elena Mgr., Blaho Ján Ing., Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek
Kornel, Galová Margita Ing., Golubcová Mária, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo
Martin
Neprítomní:
Ospravedlnení:
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v oblasti záujmová umelecká činnosť a
kultúrne aktivity
4. Rôzne
5. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice :
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Martin Valo.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie spolu s tajomníčkou komisie :
Uzn. č. 11/2007 – 29/2007 – splnené
Uzn. č. 30/2007 – odporúčanie komisie (v plnení)
Uzn. č. 31/2007 – stanovisko komisie
K bodu 3
Uznesením MsZ č. 108/2007 zo dňa 29.06.2007 bolo schválené rozdelenie finančných prostriedkov na
dotácie v rozpočtovej položke príspevky pre PO a FOP pre oblasť záujmová umelecká činnnosť
a kultúrne aktivity (ZUČaKA) vo výške 250 000 Sk. Na základe zverejnenej výzvy na podávanie
žiadostí o dotácie prišli na MsÚ žiadosti : 9 do výšky 30 000 Sk a 4 projekty nad 30 000 Sk, spolu vo
výške 435 000 Sk. Keďže žiadosti obsahovali všetky formálne náležitosti VZN č. 1/2007 komisia
prerokovala projekty nad 30 000 Sk :
- Balneologické múzeum, žiadosť o dotáciu vo výške 40 000 Sk na projekt Predtlačová príprava
grafiky k publikácii Piešťany v zrkadle historických pohľadníc,
- MFF Piešťany, žiadosť o dotáciu vo výške 100 000 Sk na projekt 2. ročník medzinárodného
filmového festivalu Cinematik 2007 – propagácia festivalu v médiách,
- Dom umenia SKZ MK SR, žiadosť o dotáciu na projekt Otvorenie divadelnej sezóny
2007/2008,
- FS Striebornica, žiadosť o dotáciu vo výške 50 000 Sk na projekt 20 rokov Striebornice.
Žiadosti do 30 000 Sk :
- FS Máj, žiadosť o dotáciu vo výške 30 000 Sk na účasť FS na 53. ročníku medzinárodného
folklórneho festivalu v Červenom Kostelci (ČR) – doprava a doplnenie krojových súčiastok,
- Balneologické múzeum, žiadosť o dotáciu vo výške 10 000 Sk na 40. ročník medzinárodného
maliarskeho sympózia,
- Ing. Vladimír Pavlík, žiadosť o dotáciu vo výške 30 000 Sk na akciu Kreslená hodinovka,
- Mestská knižnica, žiadosť o dotáciu vo výške 15 000 Sk na projekt Literárne osobnosti
Piešťan II – vydanie informačnej brožúry,
- Agentúra NEXON, s.r.o, žiadosť o dotáciu vo výške 25 000 Sk na vydanie publikácie od
autora Ing. Ľ. Mrňu : Ing. arch. Pavol Weisz – DIELO,
- Agentúra NEXON, s.r.o., žiadosť o dotáciu vo výške 30 000 Sk na projekt 1. piešťanský
FOTOMARATÓN,
- HIFIKLUB SSE Piešťany, žiadosť o dotáciu vo výške 15 000 Sk na 15. ročník medzinárodnej
súťažnej prehliadky amatérskej videotvorby a amatérskej počítačovej multimediálnej tvorby
VIDEOAMA 07,
- Klub vodného póla KP, žiadosť o dotáciu vo výške 30 000 Sk na podujatie Benátska noc na
kúpalisku Eva,
- Agentúra MMI, s.r.o., žiadosť o dotáciu vo výške 20 000 Sk na projekt Fotovýstava Lodenica.
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K bodu 4
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb členovia komisie prerokovali žiadosť spoločnosti
DUANT INVEST, s.r.o. – návrh na pomenovanie ulíc v obytno-rekreačnej zóne Lodenica so
situačným plánom s názvami ulíc : Golfová, Kajakárska, K Lodenici, Jachtárska, Veslárska.
Pán Duffek informoval členov o uskutočnenom rokovaní prednostky MsÚ so zástupcom spoločnosti ktorého sa zúčastnil za účelom predrokovania názvov ulíc tak, aby boli v súlade s vykonáva cou vyhláškou. Keďže lokalita Lodenica sa nachádza v športovo-rekreačnej zóne názvy ulíc sú
vhodné.
- predseda M. Valo informoval členov komisie o nepretržitej prevádzke v mestskom kine
v mesiaci august, 19. 08. sa uskutoční podujatie Hody v Piešťanoch, od 7. 08. do 28. 08. sa
koná VIII. ročník medzinárodného organového festivalu Organové dni v Piešťanoch,
- pán Duffek informoval členov komisie o náhodnom stretnutí na vernisáži s Ing. Gregorom,
ktorý robí na projekte Starý kláštor a jeho zmienke o platnosti ročného stavebného povolenia
na rekonštrukciu kláštora ktoré mesto má a v tejto veci nekoná. Povolenie platí 1 rok.
Členovia komisie prijali uzn. č.46/2007.
- predseda komisie informoval členov komisie o absencii mesačníka Radnica, nekvalitných
záznamoch ON LINE zo zasadnutí MsZ spoločnosťou Infonet TV. Členovia komisie prijali
uzn. č. 47/2007.
K bodu 5
Uznesenia:
Číslo
32/2007

Bod
prg.
3

33/2007

3

34/2007

3

35/2007

3

36/2007

3

37/2007

3

38/2007

3

39/2007

3

Znenie
KKaN odporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre
Balneologické múzeum vo výške 20 000 Sk na projekt
Predtlačová príprava grafiky k publikácii Piešťany v zrkadle
pohľadníc z rozpočtovej položky príspevky pre Po a FOP ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Medzinárodný
filmový festival Piešťany 2007 vo výške 80 000 Sk na
propagáciu festivalu v médiách z rozp. pol. príspevky pre
PO a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Dom umenia
SKZ MK SR vo výške 20 000 Sk na projekt Otvorenie
divadelnej sezóny 2007/2008 z rozp. pol. príspevky pre PO a
FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre FS Striebornica
vo výške 30 000 Sk na projekt 20 rokov Striebornice na
propagáciu, prenájom a obsluhu mediálnej techniky a
prenájom a obsluhu zvukovej techniky z rozp. pol.
príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre FS Máj vo výške
15 000 Sk na účasť FS Máj na 53. ročníku medzinárodného
folklórneho festivalu v Červenom Kostelci (ČR) - doprava a
doplnenie krojových súčiastok z rozp. pol. príspevky pre PO
a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Balneologické
múzeum vo výške 10 000 Sk na usporiadanie 40. ročníka
medzinárodného maliarskeho sympózia z rozp. pol.
príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Ing. Vladimíra
Pavlíka vo výške 5 000 Sk na realizáciu projektu Kreslená
hodinovka (propagačný materiál : pozvánky a plagáty) z
rozp. pol. príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Mestskú

Adresát
MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

Primátor
mesta

Primátor
mesta
Primátor
mesta
Primátor

Termín
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40/2007

3

41/2007

3

42/2007

3

43/2007

3

44/2007

3

45/2007

4

46/2007

4

47/2007

4

Dátum konania :02.08.2007
knižnicu vo výške 15 000 Sk na projekt Literárne osobnosti
Piešťan II - vydanie informačnej brožúry z rozp. pol.
príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Agentúru
NEXON, s.r.o. vo výške 20 000 Sk na vydanie publikácie
Ing.arch.Pavol Weisz - DIELO od autora Ing.arch. Ľubomíra
Mrňu z rozp. pol. príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Agentúru
NEXON, s.r.o. vo výške 10 000 Sk na realizáciu projektu 1.
piešťanský FOTOMARATÓN z rozp. pol. príspevky pre PO
a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre HIFIKLUB SSE
Piešťany vo výške 10 000 Sk na XV. ročník medzinárodnej
súťažnej prehliadky amatérskej videotvorby z rozp. pol.
príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča fin. dotáciu pre Klub vodného póla KP vo
výške 5 000 Sk na podujatie Benátska noc na kúpalisku Eva
(honorár FS Máj) z rozp. pol. príspevky pre PO a FOP ZUČaKA.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Agentúru MMI,
s.r.o. vo výške 10 000 Sk na realizáciu projektu Fotovýstava
Lodenica z rozp. pol. príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA.
KKaN odporúča MsZ Mesta Piešťany v lokalite Lodenica
určiť názvy ulíc : Golfová, Kajakárska, K Lodenici,
Jachtárska, Veslárska podľa situačného plánu.
KKaN odporúča Komisii pre rozvoj mesta a odboru správy
riešiť neodkladne Kláštor Johanitov v majetku mesta,
vzhľadom na platnosť stavebného povolenia, ktoré končí v r.
2008 a zaradiť túto rekonštrukciu a žiadosti o grant do
rozpočtu mesta v r. 2007/2008 viď. zápis KKaN č. 2/2007 z
12. 03. 07 bod 3.
KKaN odporúča MsÚ vydávať Radnicu mesačne od mesiaca
september 2007.

mesta
Primátor
mesta
Primátor
mesta
Primátor
mesta
Primátor
mesta
Primátor
mesta
MsZ
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správy

Prednostka
MsÚ

POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 2. 08. 2007
Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy:

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP

