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Dátum konania : 9.6.2020

Prítomní:
Dott. Andrej Klapica, Ing. Zuzana Svrčeková MBA, JUDr. Adriana Ručkayová, JUDr. Andrej
Kolárik, Mgr.Ing.Rastislav Keller, Ing. Mgr. Michal Bezák
Ospravedlnený/ná: Ing. Patrik Petráš, Ing. Jozef Selecký,
Hostia: Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na schválenie výsledku ponukového konania
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje
prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany.
4. Návrh štatútu komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu verejného
záujmu
5. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany a Západoslovenskou
distribučnou, a.s.
6. Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby so Slovak Telekom, a. s.
7. Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby so Slovenským
plynárenským priemyslom, a. s.
8. Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby Trnavským
samosprávnym krajom
9. Návrh Nájomnej zmluvy k lávke cez rieku Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch
s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
10.Návrh na prevod vlastníctva pozemku mesta Piešťany pre Andreja Málika, lokalita
Slnečná ul., Piešťany
11.Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany
12.Návrh zmeny zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany za účelom prevádzkovania
Kompostárne
13.Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Piešťany
14.Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2019
15.Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok
2019
16.Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2019
17.Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2019 –
záverečný účet
18.Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020
19.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného
priestranstva na území mesta Piešťany č. 2/2015 zo dňa 27.03.2015“.
20.Rôzne
21.Záver
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Dott. Andrej Klapica a privítal prítomných
členov komisie a hostí a požiadal o zaradenie do bodu rôzne tieto body:
Bod rôzne :
1. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na podporu zamestnanosti a podnikania OZ Bazén
a vziať túto žiadosť na vedomie.
1
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2. Žiadosť prezidenta PFK Piešťany p.Jána Stachuru o vyjadrenie sa k Dodatoku č.1
k Zmluve o výpožičke č.2501607 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Prvým
futbalovým klubom Piešťany,o.z, zo dňa4.8.2016, predmetom ktorého je súhlas so
zrealizovaním investície – vybudovanie závlahy trávnika vedľajšieho ihriska na
futbalovom štadióne.
3. Predseda komisie Dott. Andrej Klapica prijal žiadosť o ukončenie členstva Ing. Lucie
Duračkovej v komisii a dohodnúť sa s členmi komisie o ďaľšom postupe pri doplnení
nového člena.
Členovia komisie sa jednomyseľne uzniesli na navrhnutom programe.
Popisná časť zápisice:
Členovia
komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
uznesenia:
Číslo
21/2020

Bod
prg.
2.

prijali nasledovné

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

Výsledok ponukového konania na prevod nehnuteľností:
1 – izbového bytu č. 56 nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu
na ul. M. Bela 4663/28 v Piešťanoch, v celosti, vrátane podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti
33/3818 zapísaných v LV č. 8305 pre obec a k. ú. Piešťany a podielu na
pozemku, parc. reg. C, parc. č. 10081, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 643 m2 v k. ú. Piešťany vo veľkosti 33/3818, zapísaného v LV č.
8305 pre obec a k. ú. Piešťany, ktorého víťazom sa stal Bc. Patrik Benka,
bytom, Krajinská 2928/3,921 01 Piešťany
- schváliť
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 1, proti 0
Prevod vlastníctva nehnuteľností:
1 – izbového bytu č. 56 nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu
na ul. M. Bela 4663/28 v Piešťanoch, v celosti, vrátane podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti
33/3818 zapísaných v LV č. 8305 pre obec a k. ú. Piešťany a podielu na
pozemku, parc. reg. C, parc. č. 10081, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 643 m2 v k. ú. Piešťany vo veľkosti 33/3818, zapísaného v LV č.
8305 pre obec a k. ú. Piešťany, pre Bc. Patrika Benku bytom Krajinská
2928/3,
921
01 Piešťany,
v podiele
1/1
za
kúpnu
cenu
43 111,- EUR
- schváliť
Hlasovanie : za 4, zdržal sa 1, proti 1
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3.

Dátum konania : 9.6.2020

Komisia po prerokovaní odporúča
A/
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa
určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany

MsR
MsZ

- schváliť
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 1
B/
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 3/2016, ktorým sa
určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany sa v celom
rozsahu zrušuje
- schváliť
23/2020

4.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 1, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

A/
Návrh Štatútu komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
na ochranu verejného záujmu
- schváliť
24/2020

5.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča
A/ návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi
zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecných bremien a
Západoslovenskou distribučnou, a. s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47
Bratislava ako oprávneným z vecných bremien, predmetom ktorej je
zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnosti povinného z vecných
bremien ako vlastníka zaťažených nehnuteľností v podiele 1/1 – ina, kat.
územie Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 a v LV č. 1110
ako parcely
registra „C“, podľa Geometrického plánu č. 256/2019 zo dňa 18.2.2020,
vyhotoviteľ GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, úradne
overeného dňa 02.03.2020 pod č. G1-128/2020 Okresným úradom
Piešťany, katastrálny odbor, označených ako:
- parc. č. 4738, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, v rozsahu
dielu 1,
- parc. č. 10003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v rozsahu
dielu 2,
- parc. č. 10002, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m2 v rozsahu
dielu 3,
- parc. č. 4951, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 v rozsahu
dielu 4,
- parc. č. 4162/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2 v rozsahu
dielu 5,
- parc. č. 7073, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v rozsahu dielu
6,
- parc. č. 10001, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 226 m2 v rozsahu
3

MsR
MsZ
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dielu 7,
- parc. č. 10003/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v rozsahu
dielu 8,
- parc. č. 10003/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v rozsahu
dielu 10,
- parc. č. 10003/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v rozsahu
dielu 11,
- parc. č. 10003/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m2 v rozsahu
dielu 12,
- parc. č. 4977, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2 v rozsahu
dielu 9,
- parc. č. 5101, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 v rozsahu
dielu 13,
strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elekroenergetických zariadení a ich
odstránenie a v celom rozsahu zaťažených nehnuteľností právo vstupu,
prechodu a prejazdu peši a motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu
povolenej činnosti a činností spojených s vyššie uvedenou činnosťou
oprávneného z vecných bremien, ako vecné bremená in personam, na dobu
neurčitú
za jednorazovú odplatu
- vo výške 25,- EUR/m2 výmery zameraných vecných bremien, t. j. za
vecné bremená vymedzené Geometrickým plánom č. 256/2019 zo dňa
18.2.2020 o výmere 908 m2 celkom vo výške 22.700,- EUR,
- vo výške 8,- EUR/m2 ochranného pásma koridoru vecných bremien
vymedzeného v prílohe ku Geometrickému plánu č. 256/2019, t. j. za
ochranné pásmo o výmere 860 m2 celkom vo výške 6.880,- EUR
25/2020

6.

schváliť

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 1, proti 1
Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby so Slovak
Telekom, a. s.
- schváliť s pripomienkou
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Pripomienka:
Návrh na úpravu zmluvy :
4

MsR
MsZ
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Upraviť zmluvu v Čl. III. Združenie finančných prostriedkov a Čl. V.
Osobitné ustanovenia.
1.
Čl.III
Združenie finančných prostriedkov
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto Piešťany je správcom združených
finančných prostriedkov a je oprávnené použiť ich na realizáciu projektu
uvedeného v Čl.I. zmluvy.
2.

26/2020

7.

Čl.V.
Osobitné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné ukončiť len písomnou dohodou zmluvných strán
alebo písomným odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán z dôvodu
uvedených v tejto zmluve alebo v platných právnych predpisoch.
2. Mesto Piešťany môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak spoločnosť Slovak
Telekom a.s. nepoukáže na účet mesta finančné prostriedky vo výške podľa
Čl. III ods.1 písm. b) tejto zmluvy a v lehote podľa Čl.III ods.3 tejto zmluvy.
3. Spoločnosť Slovak Telekom a.s. môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak
mesto použije finančné prostriedky podľa Čl.III dobu 1 písm. b) tejto zmluvy
v rozpore s touto zmluvou a toto porušenie nenapraví ani v lehote 60 dní
odo dňa, keď spoločnosť Slovak Telekom, a.s. písomne vyzve Mesto
Piešťany na nápravu.
4. Spoločnosť Slovak Telekom a.s. má právo na vrátenie finančných
prostriedkov vo výške podľa Čl. III ods. 1 písm. b) tejto zmluvy na základe
ukončenia tejto zmluvy písomným odstúpením z dôvodu, že stavba
špecifikovaná v Čl. I tejto zmluvy nebude riadne skolaudovaná ani do
30.6.2022.
5. Mesto Piešťany súhlasí s trvalým bezodplatným umiestnením
a prevádzkou ( vrátane opráv, údržby, rekonštrukcie alebo výmeny) vedeniu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú uvedené v Čl. I tejto zmluvy, ako
aj po jej ukončení.
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
MsZ
A/ Návrh Zmluvy o združenom financovaní rekonštrukcie stavby
so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s.
- schváliť s pripomienkou
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Pripomienka:
Upraviť zmluvu v Čl. III. a Čl. V. Osobitné ustanovenia.
1.
Čl.III
Združenie finančných prostriedkov
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto Piešťany je správcom združených
finančných prostriedkov a je oprávnené použiť ich na realizáciu projektu
5
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uvedeného v Čl.I. zmluvy.
2.

27/2020

8.

28/2020

9.

Čl.V.
Osobitné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné ukončiť len písomnou dohodou zmluvných strán
alebo písomným odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán z dôvodu
uvedených v tejto zmluve alebo v platných právnych predpisoch.
2. Mesto Piešťany môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak spoločnosť Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. nepoukáže na účet mesta finančné prostriedky
vo výške podľa Čl. III ods.1 písm. b) tejto zmluvy a v lehote podľa Čl.III
ods.3 tejto zmluvy.
3. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. môže odstúpiť od tejto
zmluvy, ak mesto použije finančné prostriedky podľa Čl.III dobu 1 písm. b)
tejto zmluvy v rozpore s touto zmluvou a toto porušenie nenapraví ani
v lehote 60 dní odo dňa, keď spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel,
a.s. písomne vyzve Mesto na nápravu.
4. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. má právo na vrátenie
finančných prostriedkov vo výške podľa Čl. III ods. 1 písm. b) tejto zmluvy
na základe ukončenia tejto zmluvy písomným odstúpením z dôvodu, že
stavba špecifikovaná v Čl. I tejto zmluvy nebude riadne skolaudovaná ani
do 30.6.2022.
5. Mesto Piešťany súhlasí s trvalým bezodplatným umiestnením
a prevádzkou
( vrátane opráv, údržby, rekonštrukcie alebo výmeny)
vedeniu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ktoré sú
uvedené v Čl. I tejto zmluvy, ako aj po jej ukončení.
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
MsZ
Nakoľko sa tento materiál z webovej stránky mesta stiahol až po
vypracovaní a odoslaní pozvánky s prerokovanými bodmi. Členovia
komisie konštatovali jednohlasne, že materiál nebol zverejnený, takže
tento materiál nebol prerokovaný.
Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie Nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany
ako prenajímateľom a Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom lávky cez rieku Váh
pri Krajinskom moste v Piešťanoch ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany
- schváliť s pripomienkou
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Pripomienka:
Článok 2 Nájomné
Doplniť do bodu 2:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za užívanie predmetu zmluvy podľa čl. 1
6
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ods. 1 zaplatí nájomca prenajímateľovi nájomné vo výške 200 000.- Eur za
kalendárny rok, a to bezhotovostne na účet prenajímateľa vedený v
peňažnom ústave VÚB, a.s., č. ú. IBAN SK87 0200 0000 0000 3402 8212.
Nájomné sa uhradí vopred na celú dobu nájmu podľa čl. 3 ods. 1 zmluvy, a
to do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Pri predčasnom ukončení nájmu
lávky nemá nájomca nárok na vrátenie alikvótnej časti nájomného.
2. Nad rámec nájomného podľa predchádzajúceho odseku tohto článku
zmluvy sa nájomca zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi sumu 1.- Eur za
kalendárny rok, ktorá je paušalizovane určená na krytie nákladov na
zabezpečovanie opravy a údržby lávky (časti, v ktorej sú umiestnené vodné
stavby). Uhradením tejto sumy považuje prenajímateľ všetky svoje nároky
vyplývajúce zo zabezpečovania opravy a údržby predmetu nájmu vo
vymedzenom rozsahu (opravu a údržbu vodných stavieb zabezpečuje
nájomca) za vysporiadané a vzdáva sa práva požadovať od nájomcu
akékoľvek plnenie z titulu opravy alebo údržby predmetu nájmu,
s výnimkou škôd, ktoré spôsobil nájomca na predmete nájmu,
z dôvodu opravy a rekonštrukcie jeho zariadení. V sume podľa prvej
vety tohto odseku tohto článku zmluvy nie sú zahrnuté náklady na
zabezpečovanie opravy a údržby tých častí lávky, ktoré užívajú chodci,
cyklisti a ostatné oprávnené osoby a ktoré užívajú vlastníci alebo
prevádzkovatelia sietí podľa Prílohy č. 2 zmluvy - úprava týchto záležitostí je
predmetom samostatných zmluvných vzťahov prenajímateľa s vlastníkmi
alebo prevádzkovateľmi podľa Prílohy č. 2 zmluvy. Zmluvné strany
vyhlasujú, že túto náhradu považujú za primeranú v relácii na mieru
užívania lávky nájomcom (rozsah nájmu).

29/2020

10.

Článok 4 Spôsob užívania predmetu zmluvy
Doplniť do bodu 4:
4. Prenajímateľ nie je bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu oprávnený
udeliť súhlas inému subjektu na umiestnenie akejkoľvek inej siete alebo
vedenia na lávke nad rámec Prílohy č. 2 zmluvy alebo lávku využívať na iný
účel, než na aký je využívaná v súčasnosti, ak by takéto využívanie mohlo
mať vplyv na vodné stavby.
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
MsZ
A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku, parcely registra „C“ č. 8215/2,
záhrada, o výmere 19 m 2, v kat. úz. Piešťany zapísaného v LV č.5700,
Mesta Piešťany do vlastníctva Andreja Málika, trvale bytom Gaštanová 16,
921 01 Piešťany za kúpnu cenu 1 540,00 EUR, s povinnosťou kupujúceho
uhradiť Mestu Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie znaleckého
posudku č.15/2020 vo výške 115,-EUR, ako prevod vlastníctva pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č.138/1991 Zb. §9a
ods.8, písm. e) o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl.V. ods.9 písm.e) – predaj
pozemku mesta susediaceho s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa za
účelom výstavby rodinného domu
- schváliť
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
7
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11.

Dátum konania : 9.6.2020

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Ing. Annu Morávkovú za prísediacu pre Okresný súd Piešťany
- zvoliť

MsR
MsZ

B/ Kláru Pastorkovú za prísediacu pre Okresný súd Piešťany
- zvoliť
C/ Martu Múčkovú za prísediacu pre Okresný súd Piešťany
- zvoliť
32/2020

12.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

A/ Návrh prevádzky majetku nadobudnutého z nenávratného finančného
príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 – Triedený zber
komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov za účelom
prevádzkovania kompostárne v meste Piešťany Službami mesta Piešťany
na obdobie nepresahujúce 10 rokov.
- schváliť
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
B/ Návrh Zmeny a doplnenia Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany
zmenou bodu 1. 14. a 1.17. v článku 1/ Hlavná činnosť
- schváliť
33/2020

13.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Organizačný poriadok mestskej polície mesta Piešťany

MsR
MsZ

- schváliť
34/2020

14.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 1, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
za rok 2019

MsR
MsZ

- schváliť
35/2020

15.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta
Piešťany za rok 2019
8

MsR
MsZ
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- schváliť
36/2020

16.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 1, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2019

MsR
MsZ

- schváliť
37/2020

17.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019 –
záverečný účet podľa prílohy č. 1:

MsR
MsZ

- schváliť výrokom : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 1
B/ Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany
k 31.12.2019 podľa prílohy č. 2
- schváliť
38/2020

18.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Komisia po prerokovaní odporúča
A/

príjmovú rozpočtovú položku 212 003 – Príjem z prenájmu TAVOS
a.s. na 200 000 € s KZ 41
- schváliť
B/

príjmovú rozpočtovú položku 239 001 – Združené investičné
prostriedky SPP a. s. v sume 50 000 € , KZ 72 b)
- schváliť

C/

príjmovú rozpočtovú položku 239 001 – Združené investičné
prostriedky Telekom a.s. v sume 50 000 € , KZ 72 b)
- schváliť
D/

výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 – Reko lávky na Krajinskom
moste, Program 10 – Doprava v sume 200 000 € s KZ 41
- schváliť

E/

výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 – Reko lávky na Krajinskom
moste, Program 10 - Doprava v sume 100 000 € s KZ 72 b)
- schváliť
F/

príjmovú rozpočtovú položku 325 – Transfer od SZĽH na rekonštrukciu
chladenia na Zimnom štadióne v sume 25 000 € s KZ 72 c)
- schváliť
9
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G/ výdavkovú rozpočtovú položku 718 002 – rekonštrukcia chladenia na
Zimnom štadióne, Program 8 - Šport v sume 25 000 € s KZ 72 c)
- schváliť
H/ príjmovú rozpočtovú položku 453 – Zostatok prostriedkov z minulých
rokov v sume 125 301,72 € s KZ 131J
- schváliť
I/

výdavkovú rozpočtovú položku 630 – ZŠ prevádzka, Program 6 –
Školstvo v sume 17 166 € s KZ 131J
- schváliť
J/

výdavkovú rozpočtovú položku 640 – ZŠ transfery, Program 6 –
Školstvo v sume 858,51 € s KZ 131J
- schváliť
K/ výdavkovú rozpočtovú položku 637 037 – vratky z BT ŠR, Program 1.Správa mesta v sume 107 277,21 € s KZ 131J
- schváliť
L/ príjmovú rozpočtovú položku 453 – Zostatok prostriedkov z minulých
rokov - ŠJ v sume 45 229,95 € s KZ 72 f)
- schváliť
M/ výdavkovú rozpočtovú položku 630 – Prevádzka ŠJ, Program 6 –
Školstvo v sume 45 229,95 € s KZ 72 f)
- schváliť
N/ príjmovú rozpočtovú položku 453 – Zostatok prostriedkov z minulých
rokov – OS v sume 189 133,76 € s KZ 1AC1
- schváliť
O/ zaradiť do výdavkovej rozpočtovej položky 611 – OS základné platy –
Podpora OS v Piešťanoch - EÚ, Program 5 – Sociálna starostlivosť a
bývanie sumu 189 133,76 € s KZ 1AC1
- schváliť
P/ príjmovú rozpočtovú položku 453 – Zostatok prostriedkov z minulých
rokov – OS v sume 33 376,55 € s KZ 1AC2
- schváliť
R/ zaradiť do výdavkovej rozpočtovej položky 611 – OS základné platy –
Podpora OS v Piešťanoch – ŠR, Program 5 – Sociálna starostlivosť
a bývanie sumu 33 376,55 € s KZ 1AC2
- schváliť
S/ príjmovú rozpočtovú položku 453 – Zostatok prostriedkov z minulých
rokov - MŠ Ružová – zníženie energetickej náročnosti - EÚ v sume
99 477,89 € s KZ 1AA1
- schváliť
10
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T/ výdavkovú rozpočtovú položku 635 006 – údržba ZŠ a MŠ, Program 6Školstvo v sume 1 052,36 € s KZ 1AA1
- schváliť
U/ výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 -Reko ZŠ a MŠ, Program 6 –
Školstvo v sume 98 425,53 € s KZ 1AA1
- schváliť
V/ príjmovú rozpočtovú položku 453 – Zostatok prostriedkov z minulých
rokov - MŠ Ružová – zníženie energetickej náročnosti - ŠR v sume
11 703,28 € s KZ 1AA2
- schváliť
W/ výdavkovú rozpočtovú položku 635 006 – údržba ZŠ a MŠ, Program 6Školstvo v sume 123,81 € s KZ 1AA2
- schváliť
Y/ výdavkovú rozpočtovú položku 717 002 -Reko ZŠ a MŠ, Program 6 –
Školstvo v sume 11 579,47 € s KZ 1AA2
- schváliť
Z/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2020 na sumu 33 433 831 € a celkové výdavky rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2020 na sumu 33 371 669 €
- schváliť
Hlasovanie en bloc : za 5, zdržal sa 1, proti 0
38/2020

19.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva
na území mesta Piešťany
- schváliť

39/2020

20.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0
Bod rôzne :

1. Členovia komisie prerokovali žiadosť o dotáciu na podporu zamestnanosti
a podnikania OZ Bazén a vzali túto žiadosť na vedomie.
2. Členovia komisie prerokovali Žiadosť prezidenta PFK Piešťany p.Jána
Stachuru a schválili podpísanie Dodatku č.1 k Zmluve o výpožičke
č.2501607 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Prvým
futbalovým
klubom Piešťany,o.z, zo dňa 4.8.2016, predmetom ktorého je súhlas so
zrealizovaním investície – vybudovanie závlahy trávnika vedľajšieho ihriska
na futbalovom štadióne.
11
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3. Predseda komisie Dott. Andrej Klapica informoval členov komisie
o vzdaní sa členstva p. Ing. Lucie Duračkovej, poďakoval jej za doterajšju
prácu a prínos pre komisiu. Členovia komisie sa dohodli na doplnení nového
člena komisie ktorého odporučia na schválenie poslancom MsZ.

V Piešťanoch dňa: 6.5.2020

Zapísala: Zuzana Tomešková

Rozdeľovník:
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia

Schválil:

Dott. Andrej Klapica
predseda komisie
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