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Dátum konania :24.03.2014

Prítomní: Martin Valo, Kornel Duffek, PhDr. Vladimír Krupa, Miloš Tamajka MBA
Neprítomní:
Ospravedlnení: Ing. Margita Galová, Ing. Jana Štefečková Beňačková, Bc. Andrej Valentovič
Hosť: Ing. Jana Hlaváčová, vedúca referátu stratégie
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Kolonádový most cez Váh v
Piešťanoch - promenáda kultúr, Ing. J. Hlaváčová
4. Rôzne
5. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M: Valo privítal prítomných, osobitne hosťa a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie v splnených uzneseniach:
Uzn. č. 1/2014 – splnené, materiál predložený na zasadnutie MsR
Uzn. č. 24/2014 – splnené, cena primátora v oblasti kultúry bola odovzdaná 14.03. v KSC Fontána.
K bodu 3
V tomto bode Ing. J. Hlaváčová, vedúca referátu stratégie informovala členov komisie o zámere
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01ROP za účelom realizácie projektu: Kolonádový most cez Váh
v Piešťanoch – promenáda kultúr. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 1 891 500
Eur vrátane 20 % DPH. V tom sú zahrnuté stavebné náklady vo výške 1 300 tis. Eur bez DPH,
vybavenie do výšky 20 % zo stavebných nákladov a stavebný dozor do výšky 1,25 % zo stavebných
nákladov projektu.
Mesto sa bude spolupodieľať na financovaní projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t. j. vo výške 94 575 Eur vrátane DPH.
V rámci diskusie sa členovia komisie o.i. zaujímali kto bude prevádzkovať infocentrum, na závery
diagnostiky – aká finančná čiastka pôjde na tento účel, výmenu strešnej krytiny. Na otázky Ing.
Hlaváčová poskytla ihneď odpoveď.
Keďže členovia komisie nemali ďalšie otázky predseda komisie poďakoval Ing. Hlaváčovej za
poskytnutie informácie.
K tomuto bodu členovia komisie prijali uznesenie č. 25/2014.
K bodu 4
V tomto bode nebolo nič konštatované.
K bodu 5
Uznesenia:
Číslo
25/2014

Bod
prg.
3

Znenie
KKaN jednomyseľne odporúča
A) predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v
rámci výzvy ROP-3.1-2013/01ROP za účelom realizácie
projektu - Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch promenáda kultúr, ktorého ciele sú v súlade a platným
územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
schváliť.

Adresát
MsR, MsZ
Ing. J.
Hlaváčová

Termín
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B) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o
NFP schváliť.
C) financovamie projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 94 575 Eur
vrátane DPH schváliť.

Na záver predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala: M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa: 24. 03. 2014

Rozdeľovník: primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, OZ, Komisia
Ing. Jana Hlaváčová

Schválil: Martin Valo, predseda Kultúrnej a názvoslovnej komisie
Prílohy: prezenčná listina, materiál k bodu 3

