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Dátum konania : 21.10.2019

Prítomní: Dott. Andrej Klapica, Ing. Zuzana Svrčeková MBA, JUDr. Adriana Ručkayová,
Mgr.Ing.Rastislav Keller, Ing. Lucia Duračková, Ing. Patrik Petráš, Ing. Jozef Selecký
Ospravedlnený/ná: JUDr.Andrej Kolárik, Ing. Mgr. Michal Bezák
Hostia: Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2019
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach č.4/2015 v znení VZN č.5/2016
4. Organizačný poriadok Mestskej polície Piešťany
5. Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita
Staničná ul., Piešťany
6. A/ Návrh na určenie prebytočnosti majetku, lokalita Teplická ul., Piešťany
B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany
a MM Progress, s.r.o., lokalita Teplická ul. Piešťany
C/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MM Progress, s.r.o.,
lokalita Teplická ul., Piešťany
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany č. /2019, ktorým sa mení
VZN č.17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení
VZN č.8/2015
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch.
9. Návrh na odmenu členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve za rok 2019
Predkladatelia jednotlivých návrhov uznesení:
A/ Dott. Andrej Klapica, predseda Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
B/ Ing. Remo Cicutto, predseda Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné
prostredie
C/ Ing. Iveta Babičová, predseda Komisie pre školstvo, mládež a kultúru
D/ Mgr. Jozef Drahovský, predseda Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
E/ Mgr. Martin Cifra, predseda Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
F/ Ing. Jozef Mičura, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
10. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019
11. Rôzne
12. Záver
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Dott. Andrej Klapica a privítal prítomných
členov komisie a hostí.
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Bod rôzne : Členovia
komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
uznesenia:
Číslo
71/2019

Bod
prg.
2.

prijali nasledovné

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

A/ zvýšenie rozpočtovej položky 713004 – Prevádzkové stroje a prístroje,
s kódom zdroja 72g, o sumu 4 944,00 €
B/ zníženie rozpočtovej položky 635006 – Údržba budov a objektov,
Podprogram 13.6., s kódom zdroja 72g, o sumu 4 944,00 € na sumu
3 056,00 €
- schváliť
72/2019

3.

Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č.
5/2016

MsR
MsZ

- schváliť
73/2019

4.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Organizačný poriadok mestskej polície Piešťany

MsR
MsZ

- schváliť s pripomienkou členov komisie
Do zasadnutia MsR doplniť predpokladaný odhad dopadu na rozpočet, ktorý
si vyžiada zmena Organizačného poriadku MsP
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 1
74/2019

5.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom
Kohútom, lokalita Staničná, predmetom ktorého je prevod vlastníctva
pozemku parcely registra „C“ parc.č. 3518/2 ostatná plocha vo výmere 44
m2 odčleneného Geometrickým plánom č. 40-33/2019 úradne overeného
dňa 7.6.2019 pod č. G1-403/2019 z pozemku parc.č. 3518 ostatné plochy
v celkovej výmere 13071 m2 kat. územie Piešťany, zapísaného v LV č. 5700
ako vlastníctvo Mesta Piešťany, do vlastníctva Petra Kohúta, trvale bytom
Nám. Martina Benku 4670/3, Banka, za kúpnu cenu 5 400,00 EUR,
s povinnosťou kupujúceho uhradiť Mestu Piešťany náklady na odmenu za
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vypracovanie Znal. posudku č. 30/2019 vo výške 120,- 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 z dôvodu prístavby a rozšírenia
pôvodného objektu na parc.č. 3516 vo vlastníctve kupujúceho, za účelom
výstavby budovy s jedným nadzemným podlažím
- schváliť
75/2019

6.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na určenie prebytočnosti a zmenu účelu užívania majetku vo
vlastníctve Mesta Piešťany, parc.č. 6665/10 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 6 m2, vytvorenej odčlenením z parc.č. 6665/1 zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 1067 m2 parcela registra „C“, zapísanej v LV
9646, v správe Centra voľného času – AHOJ Piešťany (ďalej len „CVČ“)
ako správcu majetku mesta, slúžiaceho na zabezpečovanie úloh CVČ, a to
na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v súlade s ust. § 7a ods. 2
písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov,
z dôvodu, že predmetný majetok neslúži na účely výchovno-vzdelávacieho
procesu v oblasti vzdelávania a činnosti s nimi bezprostredne súvisiacimi
a na zabezpečovanie úloh v rámci predmetu činnosti CVČ – AHOJ Piešťany
- schváliť
B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej
zmluvnými stranami budú Mesto Piešťany ako povinný z vecného bremena
a spoločnosť MM Progress s.r.o., IČO: 47 942 771, so sídlom Ovocná
5131/3, Piešťany ako oprávnená z vecného bremena, spočívajúceho
v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťaženej
nehnuteľnosti strpieť na pozemku v kat. území Piešťany, zapísaného ako
parcela registra „C“ parc.č. 6665/1 zastavané plochy a nádvoria v celkovej
výmere 1067 m2 v LV č. 9646 v správe Centra voľného času – AHOJ
Piešťany, v rozsahu Geometrického plánu č. 40-93/2018 zo dňa 4.1.2019
úradne overeného OÚ Piešťany, odbor katastrálny, dňa 14.1.2019 pod č.
9/2019 uloženie a zriadenie inžinierskej siete – prípojky plynu, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a iné stavebné
úpravy a jej odstránenie a právo vstupu na zaťaženú nehnuteľnosť za
účelom výkonu povolených činností súvisiacich s užívaním inžinierskej
siete, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, ako vecné
bremeno in personam, odplatne, za jednorazovú odplatu 10,- EUR/m2
rozsahu vecného bremena vyznačeného v Geometrickom pláne č. 4093/2018
- schváliť
C/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami budú
Mesto Piešťany ako prenajímateľ a spoločnosť MM Progress s.r.o., IČO:
47942771, so sídlom Ovocná 5131/3, Piešťany, ako nájomca,
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predmetom ktorej bude nájom pozemku parc.č. 6665/10 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 6 m2 odčleneného Geometrickým plánom na
odčlenenie pozemku č. 40-8/2019 zo dňa 4.2.2019 úradne overeného OÚ
Piešťany, odbor katastrálny dňa 11.2.2019 pod č. G1-81/2019, z parcely
registra „C“ parc.č. 6665/1 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere
1061 m2, kat. územie Piešťany, zapísanej ako vlastníctvo Mesta Piešťany
v LV č. 9646, v správe Centra voľného času - AHOJ Piešťany, za nájomné
1,10 EUR ročne, stanoveného v zmysle Znaleckého posudku č. 043/2019,
na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, ako nájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.c) – nájom
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou s tým, že
žiadateľ najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej
zmluvy požiada o prevod vlastníctva pozemku parc.č. 6665/10 do svojho
vlastníctva.
- schváliť
76/2019

7.

Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 17/2013 o nakladaní
s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 8/2015

MsR
MsZ

- schváliť
77/2019

8.

Komisia po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch.
- schváliť
78/2019

9.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh predsedu Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
na odmenu pre Komisiu pre legislatívu, právo, financie a podnikanie za rok
2019 vo výške ........... EUR
B/
Návrh predsedu Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné
prostredie na odmenu pre Komisiu pre stratégiu, výstavbu, dopravu a
životné prostredie za rok 2019 vo výške ........... EUR
C/
Návrh predsedu Komisie pre školstvo, mládež a kultúru na odmenu
pre Komisiu pre školstvo, mládež a kultúru za rok 2019 vo výške ..............
EUR
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D/
Návrh predsedu Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch na
odmenu pre Komisiu pre šport, rekreáciu a cestovný ruch za rok 2019 vo
výške ............... EUR
E/
Návrh predsedu Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
na odmenu pre Komisiu pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie za rok
2019 vo výške ................. EUR
F/
Návrh predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu na odmenu
pre Komisiu na ochranu verejného záujmu za rok 2019 vo výške
...................... EUR

Komisia Návrhy odmien zobrala na vedomie a rozhodnutie o výške
prenechala na rozhodnutie poslancov na zasadnutí MsZ.

79/2019

10.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/
zvýšenie rozpočtovej položky 211 003 M Dividendy o sumu 116 468 €
na sumu 266 468 €
- schváliť
B/ zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 – Bežný transfer pre
Mestskú knižnicu Piešťany o sumu 38 428 € na celkovú sumu 425 098 €
- schváliť s pripomienkami poslancov
- Mestská knižnica mesta Piešťany doplní do zasadnutia MsR material s
aktualizovaným rozpočtom pred a po zmenách za rok 2019.
C/
zníženie rozpočtovej položky 717001 – Participatívna časť, Program
1. s kódom zdroja 46, o sumu 20 000 € na sumu 0 €
- schváliť
D/
zvýšenie rozpočtovej položky 713 004 – Nové parkovacie automaty,
Podprogram 10.3. – Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry o sumu
11 730 € na sumu 171 120 € s KZ 46
- schváliť
E/
výdavkovú rozpočtovú položku 713 004 – Nákup prevádzkových
strojov, prístrojov a zariadení pre zariadenia sociálnych služieb, Program 5.
– Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 8 270 € s KZ 46 a v sume 1 560 €
s KZ 41, spolu v sume 9 830 €

5

MsR
MsZ

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 8/2019
Strana 6 z 7

Dátum konania : 21.10.2019

- schváliť s pripomienkami poslancov
Do zasadnutia MsR doplniť potrebu vytvorenia položky do návrhu na
schválenie uznesenia do bodu
E/ vytvorenie výdavkovej rozpočtovej položky 713 004.
F/
zníženie rozpočtovej položky 713 004 – Technologické zariadenie
ŠJ ZŠ E.F.Scherera, Program 6 – Školstvo, s KZ 46 o sumu 79 000 € na
sumu 4 570 €
- schváliť
G/
zvýšenie rozpočtovej položky 711 001 – Nákup pozemkov, program
2.4.- Majetok, s KZ 46 o sumu 14 000 € , na celkovú sumu 29 000 €
- schváliť
H/
zvýšenie rozpočtovej položky 712 001 – Nákup budov, objektov
alebo ich častí, Program 2.4.- Majetok, s KZ 46 o sumu 65 000 €, na
celkovú sumu 80 000 €
- schváliť
I/
zníženie rozpočtovej položky 713 004 – Technologické zariadenia
ŠJ ZŠ E.F. Scherera, Program 6 – Školstvo, s KZ 52 o sumu 60 680 € na
sumu 9 050 €
- schváliť
J/
zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – Reko prírodného kina,
Program 2 – Majetok o sumu 13 300 €, s KZ 52 na celkovú sumu 58 300 €
- schváliť s pripomienkami poslancov
Doplniť na zasadnutie MsR položkovitý rozpočet na ktorý budú použité
financie v navýšenej položke Reko prírodného kina do rozpočtu.
K/
rozpočtovú položku 717 002 – Vybudovanie kotolne a ÚK
v administratívnej budove na Zbernom dvore, Program 9.1. – Odpadové
a vodné hospodárstvo, s KZ 52, v sume 47 380 €
schváliť s pripomienkami poslancov
Doplniť na zasadnutie MsR informáciu z akého dôvodu sa plánuje
Vybudovanie plynovej kotolne v Zbernom dvore, napriek tomu, že je tam
6
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už z grantových financií vybudované elektrické kúrenie a
rozpočet k navrhovanej investícii budovania kotolne.

položkovitý

L/
navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2019 na sumu 30 964 586 € a celkové výdavky
rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 na sumu 30 509 528 €
- schváliť
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 1

V Piešťanoch dňa: 22.10.2019

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

7

