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Dátum konania: 08.06.2020

Prítomní: Ing. Iveta Babičová, Mgr. Art. Michal Staško, Mgr. Lukáš Mencl, DiS, Mgr. Viera
Mikesková, Ing. PaedDr. František Glos, PhD., Mgr. Dominika Rusnáková, Mgr. Ingrid
Galková
Neprítomný: Martin Valo
Ospravedlnená: Mgr. Art. Alica Kucharovič
Hostia: Mgr. Drahomíra Moretová, Ing. Alexander Murín, Mgr. Tatiana Zámečníková,
Mgr.Art. Peter Sedláčik, Ing. Margita Galová, Ing. Renáta Racíková, Ing. Lucia Ďuračková
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh zápisu do kroniky mesta Piešťany za II. polrok 2019
3. Návrh na cenu primátora v oblasti kultúry
4. Dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy
5. Dotácie v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných
a kultúrnych hodnôt
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za
rok 2019
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2019
8. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2019
9. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019 –
Záverečný účet
10. Rôzne
11. Uznesenia a záver

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a kultúru otvorila a
predsedníčka komisie Ing. Iveta Babičová.

prítomných privítala

K bodu 2
Kronikár mesta Piešťany Ing. Alexander Murín informoval členov komisie o návrhu zápisu do
Kroniky mesta Piešťany za rok 2019. Návrh zápisu obsahuje v súlade so Štatútom Kroniky
mesta Piešťany 14 bodov (Orgány mesta; Počasie a príroda; Politický a verejný život;
Poľnohospodárstvo; Priemysel, obchod, služby; Úprava mesta, doprava, spoje; Školstvo;

Kultúra; Obyvateľstvo, životná úroveň; Životné prostredie; Zdravotníctvo; Šport; Zahraničné
styky; Rôzne). Návrh zápisu bol zaslaný všetkým členom komisie. Koordinácia a kontrola
činnosti mestského kronikára spadá podľa Organizačného poriadku MsÚ Piešťany č.
10/2020 pod Kanceláriu vedenia mesta, preto sa k návrhu zápisu vyjadrila aj vedúca
Kancelárie vedenia mesta p. Moretová, ktorá poukázala na viaceré vecné nedostatky
v návrhu zápisu. Tie si detailne s kronikárom prejde tak, aby do rokovania mestskej rady boli
odstránené. Rovnako na tieto fakty reagovala aj predsedníčka komisie Ing. Babičová.
K nedostatkom sa vyjadril aj samotný kronikár, ktorý je pripravený spolupracovať na úprave
návrhu zápisu. Zároveň požiadal komisiu, aby sa zaoberala úpravou Štatútu Kroniky
v článku III., bod 9 – 10, termíny na predkladanie návrhov zápisu a vyhotovenie zápisu,
požaduje predĺženie termínov. Členovia komisie konštatovali, že schvaľovanie obsahu
zápisu do kroniky nemá robiť iba komisia pre kultúru, pretože táto komisia nemá dostatok
informácií, aby mohla posúdiť správnosť zápisu uvádzaných skutočností. Preto je
nevyhnutné zmeniť Štatút kroniky. Je nevyhnutné, aby sa údaje zapisovali elektronickou
formou, ktorá zodpovedá súčasnej dobe. Je nevyhnutné zapojiť do tvorby kroniky občanov
a širokú verejnosť tak, aby sa mali možnosť vyjadriť k obsahu kroniky.
Členovia komisie prijali uznesenie č. 8/2020 a 9/2020.

K bodu 3
Členovia komisie konštatovali, že materiál nemá predkladateľa. Členovia komisie obdržali
pred rokovaním návrhy od občanov, pričom priamo na rokovanie bola predložená nejaká
tabuľka s návrhom na ocenenie osobností, ktoré navrhol referát –nevieme aký, pretože
referát kultúry má 1 zamestnankyňu, ktorá o tomto materiáli nemala žiadnu informáciu.
V návrhu referátu sa nenachádzali žiadne zdôvodnenia a komisia konštatovala , že
predložené informácie sú veľmi skromné – slušne povedané. Napriek tomu členovia komisie
odporučili primátorovi mesta, aby ocenenie „Kultúrna osobnosť roka 2019“ získali dve
osobnosti – jedna z návrhu občanov a jedna z návrhu „referátu“ a jedno ocenenie by bolo
udelené za „Kultúrny čin roka 2019“.
Po diskusii členovia komisie prijali uznesenie č. 10/2020.

K bodu 4
Mgr. Tatiana Zámečníková, referent pre originálne kompetencie Odboru školstva a športu
prítomných oboznámila so žiadosťami o dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj
vedy. Všetky dotácie sú však vzhľadom na úsporné opatrenia z dôvodu dopadov koronakrízy
na rozpočet mesta pozastavené. Komisia zobrala daný materiál na vedomie.

K bodu 5
Predsedníčka komisie Ing. Babičová poukázala, že v materiáloch pre dotácie v oblasti
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt chýba
predkladateľ. Materiál bol spracovaný predchádzajúcou referentkou za kultúru p. Mgr.
Hudcovičovou. Súčasná referentka pre kultúru, p. Mgr. art. Diana Kizek Kiššová, ho
odoslala všetkým členom komisie, dňa 5.6.2020 o 7.56. Keďže ide o informatívny materiál,
ktorý nebude prerokovávaný ani mestskou radou ani mestským zastupiteľstvom, nebolo,
podľa usmernenia viceprimátora potrebné pripravovať košieľku.
Všetky dotácie sú však vzhľadom na úsporné opatrenia z dôvodu dopadov koronakrízy na
rozpočet mesta pozastavené. Komisia zobrala daný materiál na vedomie.

K bodu 6
Ako predkladateľ bol k danému materiálu uvedený riaditeľ MSKS pán Sedláčik. Pán riaditeľ
sa vyjadril, že nemá vedomosť o skutočnostiach uvedených vo vyhodnotení rozpočtu MsKS,
pretože v roku 2019 nebol riaditeľom MsKS. Pani predsedníčka Ing. Babičová poukázala na
fakt, že predkladateľom materiálu nemal byť riaditeľ Mestského kultúrneho strediska mesta
Piešťany, Mgr. art. Peter Sedláčik, ale osoba, ktorá materiál spracovala a má vedomosť
o uvádzaných skutočnostiach a je schopná podať vysvetlenie a odpovedať na otázky členov
komisie . Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany
bolo za rok 2019, kedy vo funkcii bola ešte p. Mgr. Jurčová a spracovateľom p. Ing.
Fajmonová, ktorá mala byť na komisii prítomná ako predkladateľka. Pani Ing. Babičová
vyjadrila znepokojenie nad štrukturálnou zmenou, ktorú pán riaditeľ Mgr. art. Peter Sedláčik
urobil. Pán riaditeľ vysvetlil komisii dôvod svojho konania. Členovia to prijali s pochopením
a vierou, že uvoľnené miesto bude obsadené vysoko erudovaným odborníkom a zmeny
v organizačnej štruktúre boli vykonané so súhlasom zriaďovateľa, v súlade so zákonom
nebudú viesť k nárokom na rozpočet mesta a prípadným súdnym sporom. Rovnako p. Mgr.
art. Sedláčik hovoril o obnove galérie Stará lekáreň, pričom táto zostáva uzavretá nevieme
dokedy – podľa vyjadrenia riaditeľa asi do konca augusta.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

K bodu 7
Riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany Ing. Margita Galová informovala členov komisie
s vyhodnotením plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2019
a s činnosťou svojej inštitúcie. Predsedníčka Ing. Babičová vysoko vyzdvihla obsah
a spracovanie celého materiálu a dávala ho všetkým za príklad kvalitnej a vysoko
profesionálnej práce. Komisia vyzdvihla snahu riaditeľky získavať zdroje z projektov, za čo si
zaslúži uznanie.
Komisia odporúča schváliť tento materiál uznesenie č. 11/2020 bez pripomienok.

K bodu 8
Vedúca ekonomicko-obchodného strediska Služieb mesta Piešťany, p. o. Ing. Renáta
Racíková oboznámila členov komisie s vyhodnotením čerpania rozpočtu Služieb mesta
Piešťany za rok 2019. Predsedníčka komisie Ing. Babičová vyjadrila nespokojnosť
s odstávkou niekoľkých fontán a nepokosením niektorých plôch v Piešťanoch. Komisia
odporúča sfunkčniť fontány v centre mesta – Páv, Príbeh Váhu a pod., aby sa podporil
domáci turistický ruch.
Komisia odporúča schváliť tento materiál uznesenie č. 12/2020 bez pripomienok.

K bodu 9
Vedúca Odboru ekonomiky a podnikania MsÚ Ing. Lucia Duračková informovala členov
komisie s vyhodnotením plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019 –
Záverečný účet.
Komisia odporúča schváliť tento materiál uznesenie č. 13/2020 bez pripomienok.

K bodu 10
Členovia komisie odporúčajú primátorovi Mgr. Petrovi Jančovičovi PhD. vyjadriť verejne
poďakovanie p. Mgr. Jurčovej za dlhodobú prácu vo funkcii riaditeľky Mestského kultúrneho
strediska mesta Piešťany.

Uznesenia:
Číslo

Bod
prg

8/2020

2

KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča
MsR
Návrh zápisov do Kroniky mesta Piešťany za rok
2019
schváliť s pripomienkami – pripomienky komisie
zapracovať do návrhu zápisu
Hlasovanie: Za – 6
Zdržal sa - 1
KpŠ,MaK
odporúča
zaradiť
do
programu
najbližšieho zasadnutia komisie zmenu Štatútu
Kroniky mesta Piešťany.

9/2020

10/202
0

Adresát

3

KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča
Návrh na cenu primátora v oblasti kultúry
„Kultúrna osobnosť mesta Piešťany za rok 2019“
Ing. Alexander Murín
Hlasovanie: Za – 5
Proti - 2

primátor

„Kultúrny počin za rok 2019“
Odhalenie sochy Ľudovíta Wintera – ProWinter o.z.
Hlasovanie: Za – 7
Návrh na 2 ocenenia:
Ing. Alexander Murín
Ing. arch. Eva Rohoňová
Hlasovanie: Za – 6
Zdržal sa - 1
KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča schváliť bez MsK,
pripomienok
MsKS,
SMP, PaKC

11/202
0

7

12/202
0

8

KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča schváliť bez MsK,
pripomienok
MsKS,
SMP, PaKC

13/202
0

9

KpŠ,MaK po prerokovaní odporúča schváliť bez MsK,
pripomienok
MsKS,
SMP, PaKC

Termín

Zapísala: Mgr. art. Diana Kizek Kiššová
V Piešťanoch dňa 11. 6. 2020
Schválila: Ing. Iveta Babičová, predsedníčka KpŠ,MaK

