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Dátum konania :14.04.2009

Prítomní: Čellárová Magdaléna, Duffek Kornel, Galová Margita Ing., Golubcová Mária, Krupa
Vladimír PhDr., Valo Martin
Neprítomná: Bieliková Elena Mgr.
Ospravedlnení: Blaho Ján Ing., Blaţičková Štefánia, Obertová Jana Mgr.
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. pripomienky k VZN Mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 1/2007 v znení noviel
4. Rôzne
5. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobila tajomníčka komisie :
Uzn. č. 3/2009 – 32/2009 sa priebeţne plnia – v plnení.
Predseda komisie doplnil, ţe uznesenia č. 3/2009 – 11/2009 boli predmetom schvaľovania na zasadnutí
MsZ dňa 09. 04. 2009, kde došlo na návrh primátora mesta k navýšeniu pôvodne navrhnutej výške
dotácie pre International jazz Piešťany o 617 €. Uznesenia odporúča splniť v termíne 30. 04. 2009.
K bodu 3
V tomto bode členovia komisie pripomienkovali Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií PO a FOP č. 1/2007 v znení noviel.
V diskusií sa hovorilo o neposkytnutí dotácií príspevkovým organizáciam, ktorých zriadovateľom je
mesto, o vyradení nekompletných ţiadostí z procesu posudzovania a ich vrátenie ţiadateľovi, o 60
dňovej kampani pred vyhlásením termínu na predkladanie ţiadostí, navýšenie sumy na dotácie a pod.
Členovia komisie prijali uzn. č. 33/2009.
K bodu 4
- v tomto bode komisia pripomienkovala materiál Vyhodnotenie PHSR 2007 – 2013 Mesta
Piešťany, ktorý bol doručený tajomníčke komisie po stanovenom termíne z referátu stratégie.
Členovia komisie po oboznámení sa s materiálom mali pripomienky k por. č. 12, č. opatrenia
A.2.1.1 Poriadanie pravidelných kultúrnych podujatí : pri podujatiach Truck country
a Country Lodenica v roku 2008 došlo k zmene názvu na Truck aréna a Lodenica s beţným
rokom. Členovia komisie prijali uzn. č. 34/2009.
- Predseda komisie pozval členov komisie na vernisáţ výstavy Prameň – M. Lehotská, Ľ.
Prudilová-Dohnanyová – obrazy, J. Barinka – sochy dňa 16.04. o 18.00 v Galérii Fontána,
v súčasnosti beţí výstava karikatúr V. Haringa.
- K. Duffek a Ing. Galová upozornili na ţivotné jubileum textilnej výtvarníčky p. E. Krause (28.
09. 1929), ktorá od r. 1983 trvalo ţije v Piešťanoch. Členovia komisie prijali uzn. č. 35/2009.
- K. Duffek mal pripomienky k sprievodu OLKS : na čele sprievodu by mali piešťanské kroje
nie kopaničiarske. Toto je uţ niekoľkoročný problém a mal by sa riešiť.
- M. Čellárová informovala o účinkovaní FSS Povoja na Dňoch Ustroňa v Poľsku – 22. 08.
2009.
- Predseda komisie navrhol predbeţný termín najbliţšieho zasadnutia komisie – 05. 05. 2009.
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K bodu 5
Uznesenia:
Číslo
33/2009

Bod
prg.
3

34/2009

4

35/2009

4

Adresát

Znenie
KKaN odporúča novelizovať VZN č. 1/2007 nasledovne :
- § 9 bod 10 doplniť text o vlastné zdroje vo výške 5 %
(potom nemá opodstatnenie celý text písm. b),
- § 9 písm a) Ţiadosť o dotáciu musí obsahovať - doplniť
Príloha č. 1 - vypracovať tabuľku na podávanie ţiadosti (pre
ţiadosť a projekt rovnaká) v zmysle bodov 1 - 18,
- § 10 písm. b) ods. 6) doplniť text - realizované s finančným
príspevkom mesta,
- § 7 : zakomponovať kampaň 60 dní pred vyhlásením
termínu podávania ţiadostí o dotáciu,
- § 6 písm h doplniť text za prvou vetou Finančný referát
vypracuje zoznam ţiadateľov o dotáciu pred prejednávaním
v komisiach za všetky oblasti.
Zároveň komisia odporúča zvýšiť podiel sumy dotácií pre
PO a FOP o 50 % (zdroj príjmu z kúpeľného poplatku) pri
schvaľovaní rozpočtu mesta.
KKaN berie na vedomie materiál Vyhodnotenie PHSR 2007
- 2013 s pripomienkami (por.č. 12 opatrenia A.2.1.1
Poriadanie pravidelných kultúrnych podujatí zaznačiť
zmenu názvu podujatí Truck country na Truck aréna a
Country Lodenica na Lodenica s beţným rokom.
KKaN odporúča primátorovi mesta udeliť pamätnú medailu
mesta Piešťany textilnej výtvarníčke p. Eve Krause pri
príleţitosti ţivotného jubilea - 80 rokov.

Odbor
ekonomický

Referát
stratégie

Primátor
mesta

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísal : M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa : 14. 04. 2009
Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy:

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
Co : Odbor finančný, referát stratégie

Termín

