Komisia MsZ Piešťany pre školstvo, mládež a kultúru
Z Á P I S N I C A č. 7/2019
Strana 1 z 4

Dátum konania : 27.11.2019

Prítomní: Ing. Iveta Babičová, Mgr. Art. Michal Staško, Mgr. Lukáš Mencl, DiS, Mgr. Viera
Mikesková, Ing. PaedDr. František Glos, PhD., Mgr. Dominika Rusnáková
Neprítomní:
Ospravedlnení: Martin Valo, Mgr. Art. Alica Kucharovič, Mgr. Ingrid Galková
Hostia: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. Lucia Ďuračková, Mgr. Marta Jurčová, Ing. Margita
Galová, PhDr. Jolana Podobová
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021
a 2022
3. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022
4. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2020 s výhľadom na roky 2021
a 2022
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, Základnej umeleckej
škole, Školskom klube detí, Centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Piešťany.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí.
7. Rôzne
8. Uznesenia a záver
9.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a kultúru otvorila a prítomných privítala
predsedníčka komisie Ing. Iveta Babičová a oboznámila členov komisie s programom
zasadnutia, ktoré začne spoločným zasadnutím s Komisiou pre zdravotníctvo, sociálne veci
a bývanie prejednaním bodu č. 2 programu zasadnutia.
K bodu 2
Ing. Lucia Ďuračková, vedúca odboru ekonomiky predstavila obom komisiám materiál
programového rozpočtu. Primátor Mgr. Peter Jančovič, PhD. vysvetlil problematiku zníženia
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financovania samospráv z dôvodu vládnych opatrení a informoval o realizácii nevyhnutných
investičných projektoch. Prebehla diskusia oboch komisií a boli prednesené návrhy opatrení.
Členovia komisie prijali uznesenie č. 63/2019
K bodu 3
Ing. Margita Galová, riaditeľka Mestskej knižnice prítomným predstavila materiál návrh
rozpočtu a informovala o znížených položkách. Komisia sa zhodla na navýšení rozpočtu
tejto kultúrnej inštitúcie, ktorá bola ocenená Ministerstvom kultúry za organizovanie podujatí
titulom Knižnica roka 2018.
Členovia komisie prijali uznesenie č. 64/2019
K bodu 4
Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska predniesla návrh rozpočtu,
ktorý je znížený. Členovia komisie jednali o pláne podujatí a hlavne o financovaní
hudobného programu na OLKS.
Členovia komisie prijali uznesenie č. 65/2019
K bodu 5
Členom komisie bol zaslaný elektronickou formou predkladaný materiál, ktorý spracovala
PhDr. Jolana Podobová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu. Členovia komisie
diskutovali o navrhnutých zvýšených poplatkoch.
Členovia komisie prijali uznesenie č. 66/2019
K bodu 6
Prítomným bol predstavený materiál o financovaní školských zariadení. Členovia komisie
k predloženému materiálu nemali výhrady.
Členovia komisie prijali uznesenie č. 67/2019
K bodu 7
Neboli prijaté uznesenia
Uznesenia:
Číslo

63/2019

Bod
prg

2

Adresát

KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča

Termín

MsR
MsZ

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany
na rok 2020 v príjmovej časti vo výške
32 398 170 € a vo výdavkovej časti vo výške
32 391 008 €
- schváliť s pripomienkou zvýšenie poplatku za
komunálny odpad podľa Zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
2

Komisia MsZ Piešťany pre školstvo, mládež a kultúru
Z Á P I S N I C A č. 7/2019
Strana 3 z 4

Dátum konania : 27.11.2019

odpady v znení neskorších predpisov o sumu
110 000€
B/ Návrh viacročného programového rozpočtu
mesta Piešťany na roky 2021, 2022
- schváliť
C/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
vo výške
2 000 000 € na investičné akcie
schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2020
- schváliť
D/
Návrh na prijatie úverov na financovanie
kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na
rok 2020:
dlhodobý úver – investície
1 100000 €
- schváliť
64/2019

3

Hlasovanie: Za - 5
KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča schváliť

MsR
MsZ

Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
na rok 2020
- vo výdavkovej časti vo výške
555 104,-€
- v príjmovej časti vo výške
555 104,-€
s transferom mesta vo výške
512 104,-€,
z toho
- bežný transfer mesta vo výške
470 704,-€
- kapitálový transfer mesta vo výške 41 400,-€
- vlastný príjem
11 000,-€
- grant FPU
32 000,-€
schváliť s pripomienkou navýšiť rozpočet
o 25 000,-€ na činnosť a aktivity knižnice –
vzdelávacie,
enviromentálne,
prevenčné
projekty, projekty na podporu čítania, 95 rokov
Knižnice a medzinárodné projekty.
65/2019

4

Hlasovanie: Za - 5
KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča

MsR
MsZ

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska
mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022
V príjmovej časti celkom vo výške:
635 710,- €
Vo výdavkovej časti celkom vo výške: 635 060,- €
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Z toho:
V príjmovej časti za hlavnú činnosť vo výške:
571 710,- €
Vo výdavkovej časti za hlavnú činnosť vo výške:
571 710,- €
a
V príjmovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:
64 000,- €
Vo výdavkovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:
63 350,- €
Transfer od zriaďovateľa vo výške:
z toho bežný transfer vo výške:

360 000,- €
360 000,- €

schváliť s pripomienkou navýšiť rozpočet na
zabezpečenie OLKS 2020 na 20 000,-€

66/2019

5

Hlasovanie: Za - 4
Zdržal sa : 2
KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča schváliť

MsR
MsZ

A/ 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
67/2019

6

Hlasovanie: Za - 6
KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča schváliť

MsR
MsZ

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany o financovaní základných umeleckých
škôl, materských škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Piešťany a centier
voľného času zriadených na území iných obcí
Hlasovanie: Za - 6
Zapísala: Mgr. Beata Hudcovičová

Rozdeľovník:
Primátor mesta Piešťany,
Zástupca primátora mesta Piešťany,
Prednostka MsÚ Piešťany,
Odbor právny a klientskeho centra,
Komisia pre školstvo, mládež a kultúru

V Piešťanoch dňa: 28.11.2019
Schválil: Ing. Iveta Babičová, predseda KpŠ,MaK
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