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Dátum konania : 17.01.2022

Prítomní: Ing. Iveta Babičová, , Mgr. Viera Mikesková, , Mgr. Ingrid Galková, Mgr. Lukáš
Mencl, Mgr. Art. Michal Staško, Mgr.Ervín Parádi
Ospravedlnení: Ing. PaedDr. František Glos, PhD., Martin Valo,
Hostia: PhDr. Jolana Podobová, Mgr. Sidónia Podhradská, Ing. Michaela Žažová,
RNDr. Denisa Bartošová
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej
škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra
voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.–
PhDr. Jolana Podobová
3. Návrh dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ Scherera
a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie– Mgr. Sidónia
Podhradská, riaditeľka ZŠ Scherera
4. Návrh dodatku č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F. E. Scherera
a OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu - Mgr. Sidónia Podhradská, riaditeľka ZŠ Scherera
5. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi Základnou školou F. E. Scherera
v Piešťanoch a o.z.. Priatelia spoločenstva CENACOLO - Mgr. Sidónia Podhradská,
riaditeľka ZŠ Scherera
6. Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Vysokú školu zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety- Ing. Michaela Žažová, riaditeľka MsKS
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom – RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ
8. Uznesenie
9. Rôzne
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Uznesenia:
Číslo

Bod
pro
g

1/2022

2

2/2022

3

3/2022

4

4/2022

5

Adresát

KpŠMaK po prerokovaní odporúča
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany
schváliť
KpŠMaK po prerokovaní odporúča
Návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
medzi ZŠ F. E. Scherera a Centrom pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie uzatvorenej dňa
26.8.2004, predmetom ktorého je nájom nebytového
priestoru vo výmere 454,67 m2 (k prenajatým 261,67 m2 sa
navrhuje ďalších 193 m2) nachádzajúci sa v pavilóne A, II.
poschodie v budove ZŠ F. E. Scherera č.4874/40
v Piešťanoch, na parcele č. 10078/3, v k. ú. Piešťany,
zapísanej v LV č. 9653 ako dôvod hodný osobitného
zreteľa v zmysle §9a, ods.9, písm. c) zák. č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm. c) – nájom
nebytového priestoru za účelom rozšírenia prenájmu
nebytových priestorov pre pedagogicko-psychologickú
poradňu z dôvodu transformácie poradenského systému navýšenie počtu zamestnancov, na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 1 206,25 €/rok schváliť
KpŠMaK po prerokovaní odporúča
Návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
medzi Základnou školou F. E. Scherera a Občianskym
združením Pomoc ohrozenému dieťaťu, IČO: 36095087
uzatvorenej dňa 1.11.2006, predmetom ktorého je nájom
nebytového priestoru vo výmere 164,27 m2 nachádzajúci sa
v pavilóne A, II. poschodie v budove ZŠ F. E. Scherera
č.4874/40 v Piešťanoch, na parcele č. 10078/3, v k. ú.
Piešťany, zapísanej v LV č. 9653 ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods.9, písm. c) zák.
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI.
ods. 1 písm. c) – nájom nebytového priestoru za účelom
prenájmu na sociálne a charitatívne účely na dobu neurčitú,
za nájomné vo výške 164,27 €/rok schváliť
KpŠMaK po prerokovaní odporúča
Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi Základnou
školou F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany,
IČO: 35602651 ako prenajímateľom a o.z. Priatelia
spoločenstva CENACOLO, Rastislavova 47, P.O.Box 34,
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921 01 Piešťany IČO: 45011982 ako nájomcom,
predmetom ktorej bude nájom nebytových priestorov –
miestnosti č.256, vo výmere 15,93 m2 , nachádzajúci sa
v pavilóne E, na prízemí v budove ZŠ F. E. Scherera
č.4874/40 v Piešťanoch, nachádzajúcej sa na parcele č.
10078/3, v k.ú. Piešťany, zapísanej v LV č.9653 ako ZŠ
E.F.Scherera, súp. č. 4874, ako dôvod hodný osobitného
zreteľa podľa §9a, ods.9, písm.c) zák. č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení nesk. predpisov a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1
písm. c) – nájom nebytového priestoru na sociálne a
charitatívne účely, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou, za nájomné 1,00 eur za celý predmet
nájmu
počas
celej
doby
trvania
nájmu
schváliť
KpŠMaK po prerokovaní odporúča
MsR
A/ Nájom nebytových priestorov špecifikovaných ako:
MsZ
- nebytové priestory s plnou výmerou (1/1 z výmery
priestoru): vstup, foyer a foyer chodba 135,92 m2, šatňa
10,26 m2, bufet 8,56 m2, WC ženy 10,40 m2, WC muži
12,44 m2, spoločenská miestnosť 90,32 m2, kancelária
13,87 m2;
- nebytové priestory s polovičnou výmerou (1/2 z výmery
priestoru): chodba pred kinosálou 1,81 m2, chodba 5,71
m2, chodba pred spoločenskou miestnosťou 1,27 m2,
vstupná hala 13,64 m2, chodba pred kanceláriou (ľavá
časť od schodov) 9,04 m2, upratovačka 0,54 m2, WC ženy
2,96 m2, WC muži 2,92 m2,
nachádzajúce sa v budove súp. č. 2400 (tzv. Malá scéna)
na parc. č. 8234/1 a parc. č. 8235/1, ktoré sú zapísané vo
výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany na liste vlastníctva č.
5700, vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny
odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Piešťany,
obec Piešťany, okres Piešťany, v správe príspevkovej
organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, so
sídlom A. Dubčeka 2400/27, 921 34 Piešťany, SR,
IČO 00182869
(ďalej len „Prenajímateľ“)
pre
nájomcu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, n. o. so sídlom Nám. 1. mája č. 1, Bratislava, SR,
registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave dňa
21.10.2002 pod č. OVVS-673/54/2002/NO, IČO: 31821979
(ďalej len „Nájomca“), na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 3 mesiace, za nájomné vo výške určenej znaleckým
posudkom č. 58/2021 vyhotoveným dňa 07.12.2021 Ing.
Ľubomírom Vajgelom a to nasledovne:
- 0,18 eur/m2/deň za nebytové priestory s plnou výmerou
(1/1 z výmery priestoru): vstup, foyer a foyer chodba 135,92
m2, šatňa 10,26 m2, bufet 8,56 m2, WC ženy 10,40 m2, WC
muži 12,44 m2, spoločenská miestnosť 90,32 m2;
a nebytové priestory s polovičnou výmerou (1/2 z výmery
priestoru): chodba pred kinosálou 1,81 m2, chodba 5,71 m2,
chodba pred spoločenskou miestnosťou 1,27 m2, vstupná
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hala 13,64 m2,
- 5,50 eur/m2/mesiac za nebytové priestory s plnou výmerou
(1/1 z výmery priestoru): kanceláriu 13,87 m2; a nebytové
priestory s polovičnou výmerou (1/2 z výmery priestoru):
chodba pred kanceláriou (ľavá časť od schodov) 9,04 m2,
upratovačka 0,54 m2, WC ženy 2,96 m2, WC muži 2,92 m2
ako dôvod hodný osobitného zreteľa – nájom nebytových
priestorov za účelom užívania na činnosť študijného
oddelenia,
na
zabezpečenie
vzdelávania
vrátane
prednáškovej činnosti, ako aj na ziskovú činnosť v zmysle §
15 Štatútu VŠ, podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) v spojitosti s čl.
VII. ods. 1 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schváliť
KpŠMaK po prerokovaní odporúča
MsR
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany MsZ
č.2/2022, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom schváliť

Zapísala: PaedDr. Elena Skovajsová

Rozdeľovník:
Primátor mesta Piešťany,
Zástupca primátora mesta Piešťany,
Prednosta MsÚ Piešťany,
Oddelenie právnych a klientskych služieb,
Komisia pre školstvo, mládež a kultúru

V Piešťanoch dňa: 17.01.2022

Schválil: Ing. Iveta Babičová, predseda KpŠMaK
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