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Dátum konania : 08.02.2007

Prítomní: Valo Martin, Bieliková Elena Mgr., Blažičková Štefánia, Duffek Kornel, Galová Margita
Ing., Golubcová Mária, Krupa Vladimír PhDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Blaho Ján Ing., Čanič Branislav MUDr., Obertová Jana Mgr.
Hostia: Duračková Lucia Ing. – vedúca ekonomického odboru, Murín Alexander Ing., mestský
kronikár
Čas : 16.00 – 18.00 h
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhov záznamov na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2006 - Ing.
Murín
3. Stanovisko komisie k návrhu VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - Ing. Duračková
4. Prerokovanie návrhov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v
meste Piešťany za rok 2006
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda KaNK Martin Valo privítal prítomných na prvom zasadnutí komisie, osobitne hostí. Členov
komisie oboznámil s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
podľa ktorého sú komisie zriadené ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ. Komisie nemajú
rozhodovaciu právomoc. Zloženie a úlohy komisie sú vymedzené Štatútom komisií MsZ mesta
Piešťany.
K bodu 2
Predseda komisie udelil slovo Ing. Murínovi, mestskému kronikárovi, ktorý prečítal návrhy záznamov
na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2006 v súlade so Štatútom mestského
kronikára podľa predpísaných 13. oblastí.
K bodu 3
Predseda komisie udelil slovo Ing. Duračkovej, vedúcej ekonomického odboru, ktorá v stručnosti
informovala členov komisie o dôvode aktualizácie VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom napr.
rozšírenie okruhu príjemcov podľa novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, zniženie percenta sankcií pri neoprávnenom použití dotácie podľa novely zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, skrátenie termínu vybavenia žiadosti,
konkretizácia účtovných dokladov.... Keďže členovia komisie nemali závažné pripomienky prijali uzn.
č. 2/2007.
K bodu 4
V tomto bode predseda komisie prečítal menovite zoznam tých, čo už cenu primátora obdržali od r.
1991 až po r. 2005 a štatút predmetnej ceny. Zároveň oboznámil členov komisie s návrhmi, ktoré boli
doručené na MsÚ na základe výzvy, ktorá bola zverejnená v tlači.
V kategórii kultúrna osobnosť roka : Mgr. Drahomíra Moretová (3x),
Miroslav Schlesinger (3x),
PhDr. Vladimír Krupa (3x)
Jozef Babušek.
V kategórii kultúrny počin roka : FS Máj pri Gymnáziu Pierra de Coubertina (2x).
ZO Slovenského zväzu záhradkárov č. 16 – 26. S týmto návrhom sa
komisia nezaoberala, keďže svojou činnosťou nepatrí na udelenie predmetnej ceny.
V diskusii sa členovia postupne vyjadrili k návrhom. K. Duffek a p. Blažíčková navrhli na kultúrny
počin podujatie Parkfoto Kursalon. Ďalší členovia navrhli udeliť cenu v kategórii kultúrna osobnosť
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pre J. Babušeka a kultúrny počin proka pre FS Máj pri Gymnáziu P. de Coubertina. Nakoniec sa
členovia komisie dohodli na návrhoch viď uznesenie č. 3/2007.
K bodu 5
- PhDr. Krupa informoval členov komisie o zámere riaditeľky Cirkevnej základnej školy sv. M.
Goretti v Piešťanoch, dať odstrániť z kupoly budovy rytiera v zbroji v dôvodu zatekania
strechy. Podnikli sa určité kroky, aby tak neurobila, keďže budova patrí KŠÚ. Nie je záruka či
nedôjde k jej odstráneniu. Členovia komisie odporučili PhDr. Krupovi medializáciu tohto
zámeru napr. v PT.
- - Ing. Galová sa zaujímala o osadenie sôch na pešej zóne do termínu OLKS ako aj o súčasný
stav prác na Kláštore a Kostole Johanitov na Detvianskej ul. v Piešťanoch z dôvodu
aktualizácie webovej stránky PIC a vydania propagačných materiálov.
K sochám sa vyjadril p. Duffek – v návrhu rozpočtu na rok 2007 boli schválené finančné
prostriedky na ich zabezpečenie.
PhDr. Krupa informoval komisiu o prácach ktoré mesto realizovalo v predmetnej lokalite
z finančných prostriedkov ktoré dostalo z grantu – reštaurátorske práce, umiestnenie
informačnej tabule, realizovala sa časť oplotenia, úprava záhrady). O tom či sa uskutočnilo
rokovanie s p. Oravcom o odkúpenie časti jeho pozemku vedomosť nemá.
Keďže rekonštrukciu pešej zóny ako aj Kláštora a Kostola Johanitov rieši na MsÚ referát
majetku mesta členovia komisie odporúčajú na najbližšie zasadnutie KaNK pozvať Ing.
Kováča, vedúceho referátu, aby poskytol bližšie informácie.
- Ing. Galová poďakovala PhDr. Krupovi za spoluprácu pri propagácii mesta na
medzinárodnom veľtrhu CR ITF Slovakiatur v bratislavskej Inchebe (18. – 21.01.07).
K bodu 6
Uznesenia:
Číslo
1/2007

Bod
prg.
2

2/2007

3

3/2007

4

Znenie

Adresát

KANK berie na vedomie návrhy záznamov na obsah zápisu
do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2006 a odporúča
materiál predložiť na posúdenie a schválenie MsR v zmysle
Štatútu mestského kronikára.
KaNK návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikateľom berie na vedomie.
KaNK odporúča Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2006 udeliť v
kategórii kultúrny počin roka pre FS Máj pri Gymnáziu P.
de Coubertina v Piešťanoch a v kategórii kultúrna osobnosť
roka pre Jozefa Babušeka.

Termín

MsR

Ing.
Duračková
Primátor
mesta

POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 08. 02. 2007

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

Schválil : Martin Valo, predseda Kultúrnej a názvoslovnej komisie
Prílohy:

