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Dátum konania : 26.11.2019

Prítomní: Dott. Andrej Klapica, Ing. Zuzana Svrčeková MBA, JUDr. Adriana Ručkayová,
Mgr.Ing.Rastislav Keller, Ing. Lucia Duračková, Ing. Patrik Petráš, Ing. Jozef Selecký,
Ing. Mgr. Michal Bezák
Ospravedlnený/ná: JUDr. Andrej Kolárik
Hostia: Jozef Vojčiniak
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta
na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky
v roku 2020
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole,
školskom klube, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany
4. Návrh na schválenie nájmu pozemku - parcely reg. ,,c“, parc. č. 3836/2, zapísaného
v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu piešťany v lv č. 4, pre
obec a k.ú. Piešťany a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Bytovým podnikom Piešťany,
s.r.o. a dotknutými vlastníkmi garáží, lokalita Hurbanova ul., Piešťany
5. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom
na roky 2021 a 2022
6. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022
7. Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
8. Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na
roky 2021 a 2022
9. Návrh na zástupcu mesta Piešťany v právnickej osobe – personálna nominácia do
Orgánu
10.Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne
v meste Piešťany
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľností
14.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. ..../2019 o odpadoch.
15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnom poplatku za
Rozvoj
16.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom
a MUDr. Dušanom Smolkom, lokalita Slnečná, Piešťany
17.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom
a Ing. Imrichom Gálom, lokalita Nábr.I.Krasku, Piešťany
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18.Návrh na nájom nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou a návrh podmienok
obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností, lokalita Sadová
19.Návrh na uzavretie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 0840805 medzi mestom
Piešťany a Info plagát, s.r.o., lokalita Winterova, Piešťany
20.Obchodná verejná súťaž na nájom prvkov hnuteľného majetku „výhradného
informačného system mesta Piešťany“
21.Rôzne
22.Záver
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Dott. Andrej Klapica a privítal prítomných
členov komisie a hostí.
Bod rôzne : Predseda komisie Dott. Andrej Klapica predložil členom návrh zaradiť do bodu
rôzne materiál:
1. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019
2. Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru
Spracovateľ: Ing. Lucia Duračková
3.Informáciu od p. Lušnáka o vedení účtovníctva v súvislosti s odvodom DPH
Členovia komisie sa jednomyseľne uzniesli na navrhnutom programe.
Členovia
komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
uznesenia:
Číslo
80/2019

Bod
prg.
2.

prijali nasledovné

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa
MsZ
vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
- schváliť

81/2019

3.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky MsZ
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,
základnej umeleckej škole, školskom klube, centre voľného času a školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
- schváliť

82/2019

4.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na nájom pozemku - parcely reg. ,,C“, parc. č. 3836/2 o výmere 17
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa v k. ú.
2
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Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, zapísaná v katastri nehnuteľností
katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany v LV č. 4 v rozsahu
uvedenom v GP č. 161/2019, z dôvodu hodného 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 písmeno c) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany a uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle zák. č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi Bytovým podnikom
Piešťany, s.r.o. ako prenajímateľom a dotknutými vlastníkmi garáží
vedenými v LV č. 9270, 7808, 10433, 10685, 8479, 8204, 5500, 7782, 8478,
7009, 10582, 7038, 9271, 9285, 9284, pre obec a k. ú. Piešťany ako
nájomcami, ktorej predmetom bude nájom pozemkov - parcela reg. ,,C“,
parc. č. 3836/2 o výmere 17 m2 zapísaná v katastri nehnuteľností
katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany v LV č. 4, pre obec a k. ú.
Piešťany a parcela reg. ,,C“ parc. č. 3845/2 o výmere 302 m2 a parc. č.
3845/3 o výmere 84 m2, zapísaných v katastri nehnuteľností katastrálneho
odboru Okresného úradu Piešťany v LV č. 10026, pre obec a k. ú. Piešťany,
za účelom umožnenia prístupu ku garážam v ich vlastníctve, na dobu
určitú 10 rokov, s výškou nájomného 8 €/mesiac/vlastník garáže
- schváliť
83/2019

5.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok
2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
V príjmovej časti celkom vo výške:
Vo výdavkovej časti celkom vo výške:
Z toho:
V príjmovej časti za hlavnú činnosť vo výške:
Vo výdavkovej časti za hlavnú činnosť vo výške:
a
V príjmovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:
Vo výdavkovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:

635 710,- €
635 060,- €

Transfer od zriaďovateľa vo výške:
z toho bežný transfer vo výške:

360 000,- €
360 000,- €

MsR
MsZ

571 710,- €
571 710,- €
64 000,- €
63 350,- €

- schváliť
84/2019

6.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom MsZ
na roky 2021 a 2022
vo výdavkovej časti vo výške
v príjmovej časti vo výške
s transferom mesta vo výške
z toho
- bežný transfer mesta vo výške
- kapitálový transfer mesta vo výške
3
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- vlastný príjem
- grant FPU

11 000,-€
32 000,-€

- schváliť
85/2019

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2020

7.

v príjmovej časti vo výške :
vo výdavkovej časti vo výške :
z toho :
príspevok zriaďovateľa na bežné výdavky :
príspevok na bežné výdavky – Zberný dvor :

MsR
MsZ

3 633 520,00 €
3 633 520,00 €
2 330 500,00 €
340 000,00 €

- schváliť
86/2019

8.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
N Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného
rozpočtu na roky 2021 a 2022
V
V

A/ Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020
v príjmovej časti vo výške
32 398 170 €
vo výdavkovej časti vo výške
32 391 008 €
- schváliť

H hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
N B/ Návrh viacročného programového rozpočtu Mesta Piešťany na roky
2021 a 2022
- schváliť
H hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
N C/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 000 000 €
na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2020
- schváliť
H hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
D D/ Návrh na prijatie úverov na finanncovanie kapitálových výdavkov
schválených v rozpočte na rok 2020
- - dlhodobý úver – investície
1 100 000 €
- schváliť
H hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
4
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9.

Dátum konania : 26.11.2019

Komisia po prerokovaní odporúča

MsR

A/ Návrh na nominovanie p. Ing. Lucie Duračkovej ako zástupkyne MsZ
mesta Piešťany do orgánu – predstavenstva v obchodnej spoločnosti
Letisko Piešťany, a.s.
B/ Návrh na odvolanie p. Ing. Bohumila Klečáka z orgánu –
predstavenstva v obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
- schváliť
88/2019

89/2019

10.

11.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 3, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní
A/ Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na
štadióne v meste Piešťany:
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
Rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany
v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie vo výške 564 052,39 EUR.

MsR
MsZ

B/ Zabezpečenie financovania prípadných neočakávaných výdavkov
z rozpočtu mesta
- berie na vedomie
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní MsZ
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na
území iných obcí
- schváliť

90/2019

12.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatku za MsZ
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- schváliť s pripomienkami členov komisie
- Zvýšiť sadzbu poplatku pre fyzickú osobu na sumu 0,095 € / za osobu /
kalendárny deň

91/2019

13.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
z nehnuteľností

mesta

Piešťany

MsR
o dani MsZ

- schváliť
92/2019

14.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 15/2019 o odpadoch.
5
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- schváliť
92/2015

15.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, 1 neprítomný
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnom
poplatku za rozvoj

MsR
MsZ

- schváliť
93/2019

16.

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 2, neprítomný 2
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako MsZ
prenajímateľom a MUDr. Dušanom Smolkom, trvale bytom Jungmanova
1070/10, Bratislava, ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom parcely
registra „C“, zapísanej v LV č. 5700 ako parc.č. 8811 zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 2591 m2 kat. územie Piešťany, vo vlastníctve
prenajímateľa, v časti a v rozsahu 22 m2 podľa zakreslenia vyznačenom
Situácii zo dňa 2/2019, ktorá bude nedeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy,
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške
27,79 EUR/rok podľa Znaleckého posudku č. 172/2019 zo dňa 13.11.2019,
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.c) – nájom
pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
mimoúrovňovým vjazdom do garáže v rod. dome súp.č. 3475 na parc.č.
8206 vo vlastníctve žiadateľa
- schváliť

94/2019

17.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako MsZ
prenajímateľom a Ing. Imrichom Gálom, trvale bytom Karadžičova 4102/25,
Bratislava, ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc.č.
403 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parcela registra „C“,
zapísaná v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 0,44
EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c)
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.c) –
nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
garážou ev.č. 798 vo vlastníctve žiadateľa
- schváliť

95/2019

18.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na nájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Piešťany zapísaných
v LV č. 5700 ako parcely registra „C“, kat. územie Piešťany
- parc.č. 3066 záhrada vo výmere 461 m2
6
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- parc.č. 3067 záhrada vo výmere 431 m2
- parc.č.3068 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 208 m2
- parc.č. 3069 záhrada vo výmere 214 m2
spôsobom ako nájom majetku Mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou
v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov ust. 9a
ods. 1 písm.a) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Čl. V. ods. 1
písm.a)
- schváliť
Hlasovanie : za 7, zdržal sa 1, neprítomný 1
B/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností vo
vlastníctve Mesta Piešťany zapísaných v LV č. 5700 ako parcely registra
„C“, kat. územie Piešťany
- parc.č. 3066 záhrada vo výmere 461 m2
- parc.č. 3067 záhrada vo výmere 431 m2
- parc.č.3068 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 208 m2
- parc.č. 3069 záhrada vo výmere 214 m2
bez zloženia finančnej zábezpeky,
s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorým bude
najvyššie ponúknuté ročné nájomné za m2, pričom minimálna výška
ročného nájomného za m2 pozemku je 0,50 EUR.
- schváliť
96/2019

19.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 0840805 uzavretej
dňa 25.3.2008 v znení Dodatku č. 1 uzavretom dňa 24.4.2013 (Ďalej len ako
„Zmluva“), medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a spoločnosťou
INFO PLAGÁT, s.r.o., IČO: 34 116 729, so sídlom Teplická 63, Piešťany,
ako nájomcom, predmetom ktorého bude:
1. Čl. III. Zmluvy - zmena doby nájmu pozemku vo vlastníctve Mesta
Piešťany ako prenajímateľa, zapísaného v LV č. 5700 kat. územie Piešťany,
parcela registra „C“, parc.č. 6516/1 zastavané plochy a nádvoria v celkovej
výmere 13 116 m2, v rozsahu výmery 1 m2 podľa vyznačenia v mapovom
podklade, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy a to predĺžením doby
nájmu na dobu určitú 10 rokov
2. Čl. IV. – zmena výšky ročného nájomného za cenu ročného nájomného
podľa Znaleckého posudku č. ..... zo dňa
..............
- schváliť
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
7
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20.

Dátum konania : 26.11.2019

Komisia po prerokovaní odporúča
MsR
A/ Návrh na výber najvhodnejšieho súťažného návrhu obchodnej verejnej MsZ
súťaže podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
122/2019 zo dňa 26.9.2019, na nájom prvkov hnuteľného majetku
„Výhradného informačného systému Mesta Piešťany“ kat. územie Piešťany,
ktorý pozostáva celkovo zo 77 kusov prvkov, ktorý tvoria 1 rotunda, 75 ks
citylightov, 1 ks citylight SLIM TOTEM, t.j. z celkového počtu 159
prenajímaných plôch uvedených v Zozname č. 1, ktorý je prílohou
podmienok obchodnej verejnej súťaže, doručeného v súlade s podmienkami
obchodnej verejnej súťaže a to: návrh súťažiaceho Viliam Michálek WIKI,
IČO: 11 756 411, miesto podnikania Školská 5,921 01 Piešťany,
doručeným dňa 18.11.2019, s návrhom ročného nájmu vo výške 13 320,00
EUR
- schváliť
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
B/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Viliamom Michálekom WIKI, IČO: 11 756 411, miesto
podnikania Školská 5,921 01 Piešťany, ako nájomcom, doručeným dňa
18.11.2019, predmetom ktorej bude nájom prvkov hnuteľného majetku
Mesta Piešťany „Výhradného informačného systému Mesta Piešťany“ kat.
územie Piešťany, ktorý pozostáva celkovo zo 77 kusov prvkov, ktorý tvoria 1
rotunda, 75 ks citylightov, 1 ks citylight SLIM TOTEM, t.j. z celkového počtu
159 prenajímaných plôch uvedených v Zozname č. 1, ktorý je nedeliteľnou
prílohou nájomnej zmluvy ako Príloha č. 1, s tým, že v uvedenom počte
prenajímaných informačných plôch sa nachádzajú informačné plochy
citylightov vyhradené pre potreby mesta Piešťany, ktoré sú uvedené
v Zozname č. 2, ktorý je nedeliteľnou prílohou nájomnej zmluvy ako Príloha
č. 2, za ročné nájomné vo výške 13 320,00 EUR, na dobu určitú 5 rokov
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ako nájom majetku mesta v zmysle
ust. § 9a ods. 1 písm.a) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk.
predpisov a Čl. VI. ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany
- schváliť

98/2019

Bod
rôzne

21.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

MsR
MsZ

- schváliť
99/2019

Bod
rôzne

22.

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru
- schváliť
Hlasovanie : za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1
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rôzne

23.

Dátum konania : 26.11.2019

Komisia po prerokovaní odporúča
Informáciu od p. Lušnáka o vedení účtovníctva v súvislosti s odvodom DPH
- schváliť s pripomienkami členov komisie
Členovia komisie vzali na vedomie vysvetlenie p. Lušnáka ohľadom
účtovania faktúr za energie.
Na základe získaných informácií odporúčajú MsÚ prehodnotiť zmluvu
so Športový hokejový klub 37,s.r.o. vo veci hľadania vhodného mechanizmu
pre úsporu DPH vo faktúrach za energie.
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 3, neprítomný 1

V Piešťanoch dňa: 27.11.2019

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
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