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Dátum konania :25.01.2011

Prítomní : Martin Valo, Kornel Duffek, Ing. Margita Galová, PhDr. Vladimír Krupa, Ing. Jana
Štefečková Beňačková, Bc. Andrej Valentovič
Neprítomný:
Ospravedlnený: Miloš Tamajka, MBA
Hostia : RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ, JUDr. Lívia Damboráková, vedúca odboru org. právneho, Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru, Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS
Program:
1. Otvorenie
2. Stanovisko komisie k Návrhu Štatútu komisí MsZ mesta Piešťany - JUDr. Damboráková
3. Stanovisko komisie k Návrhu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky
2012 a 2013 - Ing. Duračková
4. Stanovisko komisie k Návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska (MsKS) mesta Piešťany
na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 - Mgr. Jurčová
5. Stanovisko komisie k Návrhu rozpočtu Mestskej kniţnice (MsK) mesta Piešťany na rok 2011
s výhľadom na roky 2012 a 2013 - Ing. Galová
6. Rôzne
7. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie Martin Valo privítal členov komisie na prvom zasadnutí komisie pre funkčné
obdobie 2010 – 2014 a otvoril rokovanie komisie.
K jednotlivým bodom programu bol členom komisie zaslaný písomný materiál.
K bodu 2
Predseda komisie udelil slovo JUDr. Damborákovej, vedúcej odboru org. – právneho, ktorá
v stručnosti zdôvodnila Návrh Štatútu komisií MsZ mesta Piešťany: pôvodný štatút stratil platnosť
zloţením sľubu novozvolených poslancov MsZ pre funkčné obdobie 2010 – 2014. V návrhu sú
zapracované zmeny – počet poslancov (7); obyvateľ mesta, ktorý nie je poslanec, môţe byť zvolený len
do jednej z komisií. Keďţe členovia komisie nemali k návrhu štatútu pripomienky, predseda komisie
poďakoval JUDr. Damborákovej za informáciu.
K tomuto bodu bolo prijaté uzn. č. 1/2011.
K bodu 3
Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013 prezentovala
RNDr. Bartošová, prednostka MsÚ s Ing. Duračkovou, vedúcou ekonomického odboru. V stručnosti
zhrnuli príjmovú a výdavkovú časť návrhu rozpočtu. Rozpočet mesta je zostavený s prebytkom 0 € t. j.
ako vyrovnaný. Mesto Piešťany bude podávať projekty na získavanie finančných prostriedkov
z grantov EÚ a jednotlivých ministerstiev. Čaká sa na vyhlásenie výziev. V diskusií sa členovia
komisie zaujímali o rekonštrukciu Kolonády, Kolonádového mosta, spoluúčasť mesta na projektoch... .
RNDr. Bartošová poskytla členom vyčerpavájucu odpoveď.
Predseda komisie poďakoval RNDr. Bartošovej a Ing. Duračkovej za poskytnuté informácie.
K tomuto bodu prijaté uznesenie č. 2/2011.
K bodu 4
Predseda komisie udelil slovo Mgr. Jurčovej, riaditeľke MsKS, ktorá v stručnosti oboznámila členov
komisie s Návrhom rozpočtu MsKS mesta Piešťany na rok 2011 s výhľadom na r. 2012 a 2013. Na
realizáciu významných kultúrnych podujatí chcú získať finančné prostriedky aj z Ministerstva kultúry
SR. V t.č. pracujú na projektoch, keďţe sú uţ uverejnené výzvy. Keďţe členovia komisie nemali váţne
pripomienky, predseda komisie poďakoval Mgr. Jurčovej za informáciu.
K tomuto bodu bolo prijaté uzn. č. 3/2011.
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K bodu 5
S Návrhom rozpočtu MsK mesta Piešťany na rok 2011 s výhľadom na r. 2012 a 2013 oboznámila
členov komisie Ing. Galová, riaditeľka kniţnice. Ako kaţdý rok, aj v tomto pripravujú projekty na
získanie finančných prostriedkov z grantu MK SR. Keďţe členovia komisie nemali váţne
pripomienky, predseda komisie poďakoval Ing. Galovej za informáciu.
K tomuto bodu bolo prijaté uzn. č. 4/2011.
K bodu 6
- predseda komisie s odvolaním sa na prijaté uznesenie na ostatnom zasadnutí KKaN
predchádzajúceho volebného obdobia v súvislosti s prípravou osláv 900. výročia prvej
písomnej zmienke o Piešťanoch, ktoré sa budú konať v roku 2013, navrhol, aby bol zriadený
redakčný kolektív na začatie prípravy monografie o meste Piešťany.
Členovia komisie súhlasili a prijali uznesenie č. 5/2011.
- predseda komisie upozornil členov komisie na termín predkladania návrhov na Cenu
primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry v meste za rok 2010 – 31.01.2011.
K bodu 7
Uznesenia:
Číslo
1/2011

Bod
prg.
2

2/2011

3

3/2011

4

4/2011

5

5/2011

6

Znenie
KKaN po prerokovaní odporúča Návrh Štatútu komisií
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany - schváliť.
KKaN po prerokovaní odporúča
A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok
2011 v príjmovej časti vo výške 30 570 789 €
a vo výdavkovej časti vo výške 30 570 789 €
- schváliť
B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2012 a
2013 – schváliť
C/ Návrh na čerpanie úverových zdrojov v maximálnej
výške 117 160 € na financovanie investičnej akcie
"Rekonštrukcia radiča na kriţovatke ulíc Ţilinská - A.
Hlinku" – schváliť
D/ Viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na
nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2011 na plnenie kapitálových
príjmov – schváliť.
KKaN po prerokovaní odporúča Návrh rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011
- v príjmovej časti vo výške 539 668 €
- vo výdavkovej časti vo výške 539 668 €
- s transferom v sume 307 480 €
a výhľad na roky 2012 a 2013 – schváliť.
KKaN po prerokovaní odporúča Návrh rozpočtu Mestskej
kniţnice mesta Piešťany na rok 2011
- v príjmovej časti vo výške 383 525 €
- vo výdavkovej časti vo výške 383 525 €
- s transferom v sume 351 524 €
a výhľad na roky 2012 a 2013 - schváliť
KKaN odporúča zriadiť redakčný kolektív na začatie
prípravy monografie pri príleţitosti osláv 900. výročia prvej
písomnej zmienke o Piešťanoch.

Adresát
MsR, MsZ
MsR, MsZ

MsR, MsZ

MsR, MsZ

Prednostka
MsÚ

Na záver predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Termín
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POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 25. 01. 2011

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, OP, komisia
Kópia : JUDr. Damboráková, Ing.
Duračkovám Mgr. Jurčová, Ing. Galová,
členovia komisie

Schválil : Martin Valo, predseda Komisie kultúrnej a názvoslovnej
Prílohy:

