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Dátum konania :23.04.2007

Prítomní: Blažičková Štefánia, Duffek Kornel, Golubcová Mária, Obertová Jana Mgr., Valo Martin
Čellárová Magdaléna
Neprítomní: Bieliková Elena Mgr.
Ospravedlnení: Blaho Ján Ing., Krupa Vladimír PhDr.
Hostia: Duračková Lucia Ing., vedúca ekonomického odboru, Jurčová Marta Mgr., riaditeľka MsKS
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko komisie k Návrhu na zmenu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2007 - Ing. Duračková
4. Informácia o príprave podujatia OLKS - Mgr. Jurčová
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal členov komisie na treťom zasadnutí, osobitne novú členku
Magdalénu Čellárovú, hostí a otvoril rokovanie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie :
Uzn. č. 4/2007 – odporúčanie komisie
Uzn. č. 5/2007 – stanovisko komisie
Uzn. č. 6/2007 – stanovisko komisie
K bodu 3
Ing. Duračková, vedúca ekonomického odboru v stručnosti informovala o obsahu návrhu
predkladaného materiálu, bližšie vysvetlila výdavky. Na otázky členov komisie podala vysvetlenie.
Členovia komisie odporučili Ing. Duračkovej v kapitálových výdavkoch konkretizovať poznámku
(napr.: počet počítačov, morálne opotrebovanie zbraní...).
K bodu 4
Mgr. Jurčová, riaditeľka MsKS v stručnosti informovala komisiu o programe 16. ročníka Otvorenia
letnej kúpeľnej sezóny (OLKS) dňa 2. 06. a jeho sprievodných podujatiach, ktoré sa začínajú od 24. 05.
V nedeľu 3. 06. bude program pokračovať v hudobnom pavilóne Harmony a mestskom parku,
koncertami v Art Jazz Gallery. Program OLKS bude uverejnený v tlači, na kovových apilónoch, web
stránkach MsKS, mesta, PIC, informačných tabuliach...
K bodu 5
- predseda komisie M. Valo informoval členom o výstave Moderné umenie Slovenska konané
23. 04. v Haagu, ktorú realizuje Ambasáda SR pod záštitou prezindenta SR, koncepciu
pripravila Mgr. Z. Petrášová z 3. COM ART.
- predseda komisie prečítal členom list od Akad. soch. Juraja Sileša vo veci ponuky na
reštaurovanie súsošia Najsvätejšej trojice na Vrbvskej ceste s rozpočtom 84 600 Sk.
Vlastníkom súsošia je Rím.-katolícky farský úrad v Piešťanoch. Pán Duffek k danému dodal,
že s touto problematikou sa zaoberala aj predchádzajúca komisia v roku 2005, kedy sa
uskutočnilo rokovanie PhDr. Krupu s dekanom Bohunickým, ktorý sa vyjadril, že toho času sa
venujú rekonštrukčným prácam na Kostole sv. Štefana a do budúcna plánujú sochy osadiť na
pôvodné miesta. Členovia komisie prijali uzn. č. 9/2007.
- predseda komisie odporúča predložiť zoznam kultúrnych pamiatok mesta Piešťany na
rokovanie MsZ, aby sa mohlo žiadať o granty z EÚ. Členovia komisie prijali uzn. č. 10/2007.
- predseda komisie konštatoval, že v obradnej sieni v Kursalone sa používala pri obradoch
sklenená dóza v tvare štvorca, v strede vtlačené srdce a už sa nepoužíva. Požaduje zistiť
skutkovú podstatu v zmysle inventarizácie.
- predseda komisie pozval členov komisie na 53. vernisáž v galérii Fontána : Mgr. art. Dávid
Švorc - obrazy a Mgr. art. Andrej Margoč – sochy, dňa 27. 04. 07 o 18.00 h a na vernisáž
výstavy Aladár Botlík – obrazy, dňa 15. 05. 07 o 17.30 h.
K bodu 6
Uznesenia:
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Dátum konania :23.04.2007
Znenie

Adresát

KKaN berie informáciu Ing. Duračkovej o Návrhu na zmenu
rozpočtu mesta Piešťany na rok 2007 na vedomie s
pripomienkami.
KKaN berie informáciu Mgr. Jurčovej o príprave podujatia
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny na vedomie.
KKaN odporúča napísať list na Krajský pamiatkový úrad v
Trnave, či je sakrálna pamiatka Najsvätejšia trojica zapísaná
v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok, keďže je v
dezolátnom stave.
KKaN odporúča MsZ sumarizovať kultúrne pamiatky na
území mesta Piešťany, zvlášť v prvom rade Kolonádový
most, aby sa pripravili projekty na ich rekonštrukciu v
zmysle vyhlásenia EÚ v mesiaci októbri.

EO
KKaN
MsÚ

MsÚ

POZN.:
Zapísala : M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa : 23. 04. 2007
Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy:

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

Termín

