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Dátum konania : 25.04.2022

Prítomní: Ing. Iveta Babičová, , Mgr. Viera Mikesková, , Mgr. Ingrid Galková, , Mgr. Art.
Michal Staško, Ing., PaedDr. František Glos,PhD.
Ospravedlnení: Mgr. Ervín Parádi, Mgr. Lukáš Mencl Martin Valo
Hostia: Ing. Michaela Žažová, JUDr. Erika Studená, Mgr. art. Diana Kizek Kiššová
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre občianske združenie DINOIng. Michaela Žažová, riaditeľka MsKS
3. Schválenie názvu kvetinárstva Služieb mesta Piešťany, Strediska pietnych služieb Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP
4. Návrh ma poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
5. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt – Mgr. art. Diana Kizek Kiššová
6. Rôzne
7. Uznesenie

Uznesenia:
Číslo

Bod
prog

11/2022

2

Ter
mín

Adresát

KpŠMaK po prerokovaní odporúča
MsR
A/ Zámer nájmu nebytových priestorov špecifikovaných ako: MsZ
- nebytové priestory v rozsahu kinosála – pódium vo výmere
59,84 m2, kinosála – hľadisko vo výmere 94,08 m2, chodba
za pódiom vo výmere 5,98 m2, šatňa za pódiom vo výmere
19,25 m2, chodba pred vstupom do kinosály vo výmere 8,45
m2, chodba foyer vo výmere 38,76 m2, WC muži foyer vo
výmere 12,90 m2, WC ženy foyer vo výmere 10,56 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
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sídlom A. Dubčeka 2400/27, 921 34 Piešťany, SR,
IČO 00182869 (ďalej len „Prenajímateľ“) pre nájomcu:
Občianske združenie DINO, sídlo 916 24 Horná Streda 407,
IČO: 37921932, spôsobom ako dôvod hodný osobitného
zreteľa – nájom nebytových priestorov na kultúrne účely a
pre potreby občianskych a záujmových združení na
neziskovú činnosť (schôdze členskej základne, stretnutia
súvisiace s prípravou dramaturgie a nácviku divadelných
predstavení) 2x týždenne – z toho 1x v pracovný deň v trvaní
3 hodiny a 1x v nedeľu v trvaní 3 hodiny, na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu nájmu 1,00 eur za
celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu a vrátane
alikvotnej časti úhrady služieb spojených s užívaním
predmetu nájmu (najmä úhrada energií) 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, pričom nájomca by sa v nájomnej
zmluve zaviazal odohrať u prenajímateľa 2 predstavenia
ročne a z toho 1 premiéru, a to všetko bez nároku na honorár.
neschváliť
B/ Nájom nebytových priestorov špecifikovaných ako:
- nebytové priestory v rozsahu kinosála – pódium vo výmere
59,84 m2, kinosála – hľadisko vo výmere 94,08 m2, chodba
za pódiom vo výmere 5,98 m2, šatňa za pódiom vo výmere
19,25 m2, chodba pred vstupom do kinosály vo výmere 8,45
m2, chodba foyer vo výmere 38,76 m2, WC muži foyer vo
výmere 12,90 m2, WC ženy foyer vo výmere 10,56 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:
Občianske združenie DINO, sídlo 916 24 Horná Streda 407,
IČO: 37921932, spôsobom ako dôvod hodný osobitného
zreteľa – nájom nebytových priestorov na kultúrne účely a
pre potreby občianskych a záujmových združení na
neziskovú činnosť (schôdze členskej základne, stretnutia
súvisiace s prípravou dramaturgie a nácviku divadelných
predstavení), na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3
mesiace 2x týždenne – z toho 1x v pracovný deň v trvaní 3
hodiny a 1x v nedeľu v trvaní 3 hodiny, za cenu nájmu 1,00
eur za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu
a vrátane alikvotnej časti úhrady služieb spojených
s užívaním predmetu nájmu (najmä úhrada energií) 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
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neskorších predpisov, pričom nájomca by sa v nájomnej
zmluve zaviazal odohrať u prenajímateľa 2 predstavenia
ročne a z toho 1 premiéru, a to všetko bez nároku na honorár.
neschváliť
Za – 0, proti – 5, zdržal sa – 0
KpŠMaK navrhuje postupovať pri prenajímaní nebytových
priestorov v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany, pretože navrhované priestory na prenájom
nie sú v dobrom technickom stave. Komisia navrhuje urobiť
revíziu technického stavu priestorov navrhovaných na
prenájom.
Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

12/2022

3

13/2022

4

KpŠMaK po prerokovaní odporúča schváliť názov
„NEZÁBUDKA“ ako názov kvetinovej predajne Služieb
mesta Piešťany Strediska pietnych služieb
Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
KpŠMaK po prerokovaní odporúča schváliť dotácie
v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy pre :

MsR
MsZ
MsR
MsZ

A/ Centrum pomoci pre rodinu,OZ na projekt Podporné
centrum grafomotorických a psychomotorických zručností
(materiálne vybavenie miestnosti) vo výške 1000 EUR
B/ Celé Slovensko číta deťom, OZ na projekt Festival
českej a slovenskej tvorby pre deti (zmluvy o dielo,
fotoslužby, dramatizácia a moderovanie akcií)vo výške 800
EUR
C/ Animo, OZ na projekt Poviem Ti to inak (nákup komunikátorov pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou)
vo výške 760 EUR
D/ Mgr. Jarmila Staneková, FOP na projekt Hudba lieči –
muzikoterapia pre deti s hendikepom (nákup hudobných
nástrojov, prenájom miestnosti na muzikoterapiu) vo výške
600 EUR
E/ OZ Klbko na projekt Sebaisté dieťa v doprave (nákup
detských dopravných prostriedkov) vo výške 1 000 EUR
F/ Priatelia Elektrárne, OZ na projekt Hravá Elektrárňa –
Študenti deťom (honoráre, odmeny súťažiacim, propagácia,
materiálne zabezpečenie) vo výške 1 480 EUR
G/ RZ pri ZŠ F.E.Scherera, PN na projekt Trieda v prírode
(nákup materiálu na vybudovanie plochy na školu v prírode,
stoličiek, podsedákov) vo výške 1 000 EUR
Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
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Dátum konania : 25.04.2022
KpŠMaK po prerokovaní odporúča poskytnutie finančnej MsR
dotácie z rozpočtovej položky dotácie pre PO a FOP- MsZ
kultúra schváliť pre:
A/ Cesta pomoci, o. z. na projekt KROJOVANÝ ANNA BÁL
2022 vo výške 760 EUR
B/ Emerald, s. r. o. na projekt PIEŠŤANSKÝ STREET ART
FESTIVAL vo výške 900 EUR
C/ Agentúra Bebop, s. r. o. na projekt JAZZDIVAS.SK
vo výške 1 870 EUR
D/ Tancovadlo, o. z. na projekt TRADIČNÉ DETSKÉ HRY
A TANCE NA LÚKACH vo výške 1 500 EUR
E/ US Lúčnica, Dom umenia Piešťany na projekt
VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÝ FESTIVAL „PIEŠŤANSKÉ
RENDEZVOUS“ vo výške 1 500 EUR
F/ Balneologické múzeum I. Wintera na projekt
REŠTAUROVANIE PLASTIKY PIETA vo výške 500 EUR
G/ INICIATÍVA ARTA, o. z. na projekt KULTÚRA V KKC
ARTA vo výške 4 970 EUR
H/ Mgr. Zora Petrášová na projekt ARS CONTRA ARMA
vo výške 1 000 EUR
Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

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: 25.04.2022

Schválila: Ing. Iveta Babičová, predseda KpŠMaK
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