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Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 26. 11. 2015

Názov materiálu: PLNENIE UZNESENÍ A INTERPELÁCIÍ Z ROKOVANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY
KONANÉHO DŇA 1.OKTÓBRA 2015

Materiál obsahuje: - plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany konaného dňa 1. októbra 2015
- odpovede na interpelácie poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany
- pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
„Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany konaného dňa 1. októbra 2015“
- berie na vedomie

Spracovateľ: Ing. Eduard S t r a p a t ý, prednosta MsÚ
Predkladateľ: Ing. Eduard S t r a p a t ý, prednosta MsÚ

Dátum vyhotovenia: 18.11.2015

Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného
dňa 1. októbra 2015
155/2015
Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa
23. júla 2015 a 2. júla 2015
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
„Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 23. júla
2015 a 2. júla 2015“.
Zodpovedný:

Ing. Dáša Reháková

Splnené

Plnenie:
Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania MsZ dňa 23. júla 2015 a 2. júla 2015 vzali poslanci MsZ na
vedomie.
156/2015
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia
MsZ r. 2015
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
berie na vedomie
A/
správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ
r. 2015.
Zodpovedný:

Ing. Peter Konečný

Splnené

Plnenie:
Správu vzali poslanci MsZ na vedomie.

157/2015
Informácia primátora mesta Piešťany o organizačných zmenách na MsÚ
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
ukladá
kontrolórovi mesta preveriť, či bol v mesiaci septembri zabezpečený výkon štátnej správy v oblasti ochrany
prírody – povoľovania výrubov, či mesto nepoberá neoprávnene za tento výkon štátne dotácie a či môžu
vykonávať túto zodpovednosť zo zákona ľudia, keď pôjdu na „školenie“.
Zodpovedný:

Ing. Peter Konečný

V plnení

Plnenie:
Kontrola v zmysle uzn. MsZ č. 157/A/2015 bola vykonaná a správa o výsledku kontroly bude po jej
prerokovaní predložená k rokovaniu MsZ.

B/

ukladá
MsÚ pri predkladaní rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 uvádzať aj porovnanie
s položkami rozpočtu v roku 2015 a s finančným vyčíslením šetrenia finančných prostriedkov na mzdy
pre zamestnancov MsÚ.
Zodpovedný:

Ing. Stanislav Mikuš

V plnení

Plnenie:
Pri spracovani rozpočtu sa bude postupovať v súlade s prijatým uznesením
C/

berie na vedomie
informáciu primátora mesta Piešťany o organizačných zmenách na MsÚ.
Zodpovedný:

M.B.A. Miloš Tamajka

Splnené

Plnenie:
Informáciu primátora mesta Piešťany o organizačných zmenách na MsÚ poslanci MsZ vzali na vedomie.
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158/2015
Vyslovenie nedôvery vedeniu mesta Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
vyslovuje
nedôveru primátorovi mesta Milošovi Tamajkovi, viceprimátorovi Michalovi Hynekovi a prednostke MsÚ Dáši
Rehákovej.
Zodpovedný:
Plnenie:
B/

odporúča
primátorovi Milošovi Tamajkovi odvolanie viceprimátora Michala Hyneka.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Primátor mesta zobral odorúčanie MsZ na vedomie.
159/2015
Návrh na vymenovanie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p. o.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
procedurálny návrh: hlasovať o všetkých troch kandidátoch tajným hlasovaním.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
V zmysle prijatého uznesenia sa vykonalo tajné hlasovanie.
B/

schvaľuje
návrhovú komisiu pre tajné hlasovanie o vymenovaní riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p.o. v zložení:
Dr. Andrej Klapica, Ing. Eliška Gocká, Ing. Iveta Babičová.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Návrhová komisia zabezpečila priebeh tajného hlasovania (spočítala hlasy, zistila výsledky hlasovania a
vypracovala zápisnicu z hlasovania).
C/

schvaľuje
vymenovanie Ing. Hany Dupkaničovej do funkcie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p. o.
Zodpovedný:
Plnenie:

Ing. Viera Mičurová
M.B.A. Miloš Tamajka

Splnené

Menovací dekrét pre Ing. Hanu Dupkaničovú bol vyhotovený.
160/2015
Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti športu
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Hlasovanie o procedurálnom návrhu hlasovať o častiach „A – L „ en bloc.
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre ŠBR Piešťany
na projekt Účasť na Európskom pohári juniorov v triatlone v Slovinskom Blede a Tureckej Alanyi vo výške
200,- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená Oddeleniu finančných služieb na úhradu
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160/2015
B/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre HK HAVRANI
Piešťany na podporu mládežníckych družstiev ľadového hokeja zaradených do prípraviek, športových
hokejových tried, dorastu a juniorov vo výške 83 000,- EUR
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odsúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
C/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre Športový
plavecký klub Kúpele Piešťany na zabezpečenie intenzívnejších tréningových procesov mládeže ako prípravu
na úspešné štarty v majstrovských a nemajstrovských súťaží plavcov v rámci SR vo výške
995,- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
D/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre volejbalový
klub mládeže na zakúpenie volejbalového dela a skvalitnenie tréningu vo výške 0 EUR.

Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
E/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre FBC Páv
Piešťany o. z. na prenájom telocvične a trénovať s mužskou a dorasteneckou kategóriou a tým zvýšiť kvalitu
hráčov vo výške 707.- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
F/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova šport pre Mestský
hádzanársky klub Piešťany na nákup materiálovo technických pomôcok vo výške 500,- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
H/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre Piešťanský
plavecký klub na náklady spojené s Majstrovstvami SR všetkých kategórií vo výške 995,- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
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160/2015
CH/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre PFK Piešťany
na cestovné výdavky spojené s dopravou mládežníckych kategórií na futbalové zápasy, úhrada faktúr
futbalovému zväzu a nákup materiálno technického zabezpečenia vo výške 995,- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
I/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre Telovýchovná
jednota Sĺňava Piešťany na rozšírenie a skvalitnenie športových podujatí a náborových táborov pre deti vo
výške 995,- EUR.

Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
J/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre Tenisový klub
Kúpele Piešťany na financovanie energií, ktoré tvoria významnú položku pri zabezpečení aktivít vo výške
6 000,- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
K/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre Basketbalový
klub mládeže Piešťany na prenájom telocviční, platby za licenčné poplatky SBA, na cestovné náklady
vo výške 995,- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
L/

schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky dotácie PO a FOP - oblasť telovýchova a šport pre Klub vodného
lyžovania a vodných športov na rozvoj práce s mládežou a nábor mládeže vo výške 200,- EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Zuzana Mĺkva

Splnené

Plnenie:
zmluva podpísaná a odstúpená na Oddelenie finančných služieb na úhradu
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161/2015
Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Štatút redakčnej rady periodika Radnica informuje s pripomienkami poslancov:
- v článku 1 bod č. 4 zmeniť „5 pracovných dní“ na „10 pracovných dní“
- v článku 3 bod č.1 v druhom odstavci zmeniť slovo „texty“ na slovo „materiály“
- v článku 4 vypustiť bod č. 6
- členov redakčnej rady periodika „Radnica informuje“, určiť v čo najkratšom možnom
termíne.
Zodpovedný:

Eva Bereczová

Splnené

Plnenie:
Pripomienky boli zapracované. Štatút periodika Radnica informuje bol podpísaný primátorom a zverejnený na
webovej stránke mesta. Návrh členov redakčnej rady je predložený na novembrové zasadnutie mestského
zastupiteľstva
162/2015
Návrh Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
schvaľuje
A/
zrušenie bodu č. 15 (týkajúci sa bezpečnostných kamier) v texte „Opatrenia mesta .....“
Zodpovedný:
Plnenie:

JUDr. Lívia Damboráková
Ing. Peter Mihalik P.

Splnené

V zmysle prijatého uznesenia bol pôvodný bod č.15. vypustený.
B/

schvaľuje
doplnenie textu „Opatrenia mesta .....“ o nový bod „Zhotovovať zvukový záznam z rokovania komisií mesta“.
Zodpovedný:
Plnenie:

JUDr. Lívia Damboráková
Ing. Peter Mihalik P.

Splnené

V zmysle prijatého uznesenia boli opatrenia doplnené o nový bod č.22.
C/

schvaľuje
úpravu textu v bode č. 21 nasledovne: „Možnosť verejnosti vystúpiť na zasadnutí MsZ“.
Zodpovedný:
Plnenie:

JUDr. Lívia Damboráková
Ing. Peter Mihalik P.

Splnené

Po vypustení bodu č.15. sa posunulo číslovanie, teraz je schválené znenie pod č.20.
D/

schvaľuje
Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti s termínom realizácie do 31.03.2016 s
pripomienkami poslancov.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Plnenie:
Prijaté opatrenia sa budú priebežne realizovať.
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V plnení

163/2015
Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou
po preskúmaní
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
procedurálny návrh: stiahnuť materiál z rokovania.
Zodpovedný:

Ivan Pauer

V plnení

Plnenie:
Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ na dopracovanie.
164/2015
Nákup 3 kusov parkovacích automatov z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p.o. Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
ukladá
povinnosť SMP a MsÚ zaradiť do rozpočtu na rok 2016 službu SMS parkovania s príslušnou legislatívou.
Zodpovedný:
Plnenie:

B/

Ing. Hanka Dupkaničová
Ing. Dáša Reháková

V plnení

schvaľuje
nákup 3 kusov parkovacích automatov z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany do sumy
8.900,- EUR bez DPH.
Zodpovedný:
Plnenie:

Ing. Hanka Dupkaničová
JUDr. Erika Studená

Splnené

Kúpna zmluva č. 1-35-340/2015, Z201527063_Z zo dňa 07.10.2015, predmet zmluvy – kúpa 3 ks
parkovacích automatov pre platbu mincami s výdajom lístkov.
165/2015
Návrh na likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany
v úhrnnej obstarávacej hodnote
44 385,40 EUR
a v členení :
- dlhodobý nehmotný majetok
12 741,33 EUR
- dlhodobý hmotný majetok
19 190,40 EUR
- drobný dlhodobý hmotný majetok
7 269,09 EUR
- operatívno - technická evidencia
5 184,58 EUR
Zodpovedný:

Ing. Dáša Reháková

V plnení

Plnenie:
Vyradený majetok bude odovzdaný firme, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadov.
166/2015
Návrh na prevod pozemku a majetku v lokalite Ul. pplk. Ábela, vo vlastníctve Ing. Petra Tepalu a Ing. Dariny
Tepalovej a HRT s.r.o.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
sťahuje
A/
bod č. 14 z programu dnešného rokovania pod názvom “Návrh na prevod pozemku a majetku v lokalite
Ul. pplk. Ábela, vo vlastníctve Ing. Petra Tepalu a Ing. Dariny Tepalovej a HRT s.r.o“.
Zodpovedný:

JUDr. Mária Escherová

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
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Splnené

167/2015
Návrh na určenie prebytočnosti majetku Mesta Piešťany v správe ZŠ F. E. Scherera, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
návrh na určenie prebytočnosti majetku podľa § 7a ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
znení neskorších predpisov vo výlučnom vlastníctve mesta Piešťany v správe Základnej školy F. E.
Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany, a to nehnuteľností špecifikovaných ako pozemky zapísané na LV č.
9653 k. ú. Piešťany ako parcely registra C, parc. č. 10078/12 ostatné plochy o výmere 9 m2, parc. č.
10078/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, parc. č. 10078/14 ostatné plochy o výmere 37 m2,
parc. č. 10078/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m2, parc. č. 10078/16 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 344 m2, parc. č. 10078/17 zastavané plochy a nádvoria výmere 97 m2 a parc. č. 10078/18
ostatné plochy o výmere 6 m2.

Zodpovedný:

JUDr. Mária Escherová

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie
168/2015
Návrh na nájom pozemku na dobu určitú pre Milana Vrábla st. a spol. v k. ú. Piešťany, v lokalite Vodárenská
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
nájom nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany (prenajímateľ), zapísanej v LV č. 5700 pre
k. ú. Piešťany, ako pozemok parcela registra „C“ č. 2304 záhrady o výmere 76 m2 v prospech nájomcov,
a to Milan Vrábel, Vodárenská 4568/121, 921 01 Piešťany, Milan Vrábel, Ducové 128, 922 21 Moravany
nad Váhom, Zuzana Moravčíková, rod. Vráblová, Podolie 238, 916 22 Podolie a Pavol Vrábel, Vodárenská
4568/121, 921 01 Piešťany, na dobu určitú v trvaní 30 rokov, za nájomné vo výške 1,- EUR/mesiac,
t. j. 12,- EUR/rok na celú výmeru pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom pozemku mesta funkčne
prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho
dôvodu a to podľa čl. VII. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.
Zodpovedný:

Mgr. Monika Mackovjaková

Splnené

Plnenie:
V súlade s uznesením bola spracovaná nájomná zmluva, ktorá nadobudla účinnosť dňom 01.11.2015.
169/2015
Návrh na usporiadanie užívania pozemku Mestom Piešťany, ktorý je vo vlastníctve Doprastav, a.s. v k. ú.
Piešťany, v lokalite Vážska
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
nájom pozemku vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Doprastav, a.s., IČO:31333320, Drieňová 27, 826 56
Bratislava (prenajímateľ) za účelom užívania Mestom Piešťany, IČO:00612031, Námestie SNP č. 3, 921 45
Piešťany (nájomca), zapísaného na LV č. 3908 k. ú. Piešťany ako parcela CKN parc. č. 8115/1 o výmere 505
m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorená Geometrickým plánom č. 9/2013 na oddelenie pozemku parc. č.
8115/3 úradne overeným Ing. Evou Gonovou dňa 24.04.2013 pod č. 188/13, a to formou
Dodatku č. 2 k
Nájomnej zmluve č. VS 517396 zo dňa 18.06.1996 v znení jej Dodatku č. 1
zo dňa 05.06.2000, za
nájomné vo výške 0,19 EUR/m2/rok.
Zodpovedný:

Mgr. Monika Mackovjaková

Splnené

Plnenie:
V súlade s uznesením bol spracovaný dodatok č. 2 k zmluve, ktorý bol obojstranné podpísaný dňom
04.11.2015.
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170/2015
Zoznam lokalít s potrebou usporiadania majetkoprávnych vzťahov v súvislosti s budúcou plánovanou
investičnou aktivitou Mesta Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
sťahuje
bod č. 18 z programu dnešného rokovania pod názvom „Zoznam lokalít s potrebou usporiadania
majetkoprávnych vzťahov v súvislosti s budúcou plánovanou investičnou aktivitou mesta“.
Zodpovedný:

Mgr. Monika Mackovjaková

V plnení

Plnenie:
Na základe diskusie predchádzajúcej stiahnutiu materiálu z rokovania je pripravované jeho prepracovanie.
171/2015
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2761305 o uzavretí budúcej zmluvy za účelom riešenia prevádzky športovej haly
budúcim nájomcom
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305 uzavretej dňa 09.08.2013 medzi zmluvnými
stranami budúcim predávajúcim/investor - EUR-MED Slovakia, s.r.o., IČO:46154671 a budúcim kupujúcim Mesto Piešťany, zverejnenej dňa 14.08.2013 a účinnej dňom 15.08.2013 (ďalej len zmluva), predmetom
ktorého je zmena zmluvnej strany budúceho predávajúceho a prílohy č. 2 zmluvy č. 2761305, ktorú bude
tvoriť znenie Nájomnej zmluvy spočívajúce v dohode o prevádzke športovej haly spôsobom uvedeným v bode
4.6.1 až 4.6.1.11 zmluvy č. 2761305, a to ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – titulom prípadného si nesplnenia
záväzku spočívajúceho v prevode vlastníckeho práva k Športovej hale do vlastníctva Mesta Piešťany.
Zodpovedný:

Mgr. Monika Mackovjaková

V plnení

Plnenie:
V súlade s uznesením bol spracovaný dodatok č. 1 k zmluve, ktorý bol zo strany Mesta Piešťany podpísaný
dňa 04.11.2015 a druhá zmluvná strana bola vyzvaná k podpisu.
172/2015
Návrh na usporiadanie nájomného vzťahu s nájomcom Rodinný detský domov n.o. v k.ú. Kocurice
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
ukladá
MsÚ predložiť do decembrového zasadnutia MsZ alternatívy využitia objektu RDD v Kocuriciach
Zodpovedný:
Plnenie:

Mgr. Monika Mackovjaková
Ivan Pauer
PhDr. Ema Žáčková

V plnení

Podľa uznesenia sú pripravované potrebné informácie.
B/

schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 4541205, uzatvorenej dňa 07.12.2012 a zverejnenej dňom
18.12.2012 medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Rodinným detským domovom n.o.,
IČO:36084492, so sídlom Ul. Družby č. 4183/26, 921 01 Piešťany ako nájomcom, predmetom ktorého je
zmena Zmluvy č. 4541205 spočívajúca v zmenšení predmetu nájmu podľa čl. I. ods. 2, v doplnení čl. II. ods.
5 o udelenie súhlasu prenajímateľa pre nájomcu za účelom realizácie podnájmu za symbolickú sumu a v
rozsahu úhrady nákladov energií jednotlivými podnájomníkmi, ako aj o výšku sumy na úhradu energií 450,EUR/mesiac nájomcom a 1 400,- EUR/mesiac prenajímateľom ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa
ust. § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom nehnuteľného
majetku mesta na sociálne účely, a to podľa čl. VII. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany na dobu 12 mesiacov v roku 2016.
Zodpovedný:

Mgr. Monika Mackovjaková

V plnení

Plnenie:
V súlade s uznesením bol spracovaný dodatok č. 2 k zmluve, ktorý bol dňa 12.10.2015 zaslaný za účelom
prípadného doplnenia pani riaditeľke.Vzhľadom na nevyhovujúci stav budovy pani riaditeľka dňa 20.10.2015
oznámila, že nemá záujem podpísať dodatok k zmluve a bude trvať na svojej pôvodnej výpovedi s tým, že
nájomný vzťah sa skončí dňom 31.12.2015.
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173/2015
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MUDr. Ľuboša Nikolényho a MUDr. Alenu Stančokovú, lokalita
Slnečná ulica, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc. č. 8786/3 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 95
m2 vytvorenej Geometrickým plánom č. 41/2015 na obnovu hraníc časti pôvodnej parcely č. 5991/23 parcely
registra „E“, vo výmere 113 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísanej v LV č. 10931 ako vlastníctvo mesta
Piešťany, kat. územie Piešťany, do podielového spoluvlastníctva MUDr. Ľuboša Nikolényho, bytom Horská
1312/22, Partizánske a MUDr. Aleny Stančokovej, bytom Vajanského 1583/5, Ružomberok, každému v
podiele 1 - ina, za kúpnu cenu 61,79 EUR/m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods.8 písm. e) a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku funkčne prislúchajúceho k
susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Žiadateľom boli písomne oboznámení so schváleným Uznesením č. 173/2015 a zároveň boli vyzvaní, aby sa
vyjadrili, či súhlasia s vypracovaním kúpnej zmluvy v znení schváleného cit. uznesenia.
174/2015
Návrh na nájom pozemku pre Ing. Máriu Charvátovú a Ing. Milana Charváta, lokalita Radlinského, Piešťany
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
nájom pozemku parcely registra „C“ parc.č. 6124/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9008 m2
zapísanej ako vlastníctvo Mesta Piešťany v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, v časti vo výmere 31 m2, podľa
priloženej situácie, do nájmu Ing. Milana Charváta a Ing. Márie Charvátovej, trvale bytom Ružová 6,
Piešťany, za účelom vytvorenia spevnených plôch pre parkovanie motorových vozidiel návštevníkov,
dopravnú obsluhu, za nájomné 1 EUR, do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na
vybudovanie spevnených plôch pre parkovanie motorových vozidiel a dopravnú obsluhu, so záväzkom
nájomcu bezodplatne previesť tieto spevnené plochy do vlastníctva Mesta Piešťany, najneskôr do 30 dní po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c) a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany Čl. VII. Ods. 1 písm.c) – nájom pozemku do výmery 50 m2 v súvislosti s výstavbou
realizovanou žiadateľom, do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vybudovanie
spevnených plôch pre parkovanie motorových vozidiel a dopravnú obsluhu
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Zmluva bola vypracovaná podpísaná obidvoma zmluvnými stranami a zverejnená na webowej stránke mesta
Piešťany.
175/2015
Návrh na nájom pozemku pre VOD-EKO, a.s. Trenčín, lokalita Bodona
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
schvaľuje
A/
nájom pozemkov, parciel registra „C“ zapísaných v LV č. 5700 kat. územie Piešťany ako vlastníctvo Mesta
Piešťany, parc.č. 1515/2 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 34 m2 v časti a v rozsahu 19 m2
a parc.č. 1505/109 zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 4270 m2 v časti a v rozsahu 39 m2,
pričom rozsah je znázornený v Situácii č. 1, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy, do nájmu
spoločnosti VOD-EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, Trenčín, IČO: 31411908, za nájomné 1 EUR, na dobu
určitú do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Inžinierske siete a
obslužná komunikácia – Piešťany Bodona, parc.č.1522/1, 1522/2, 1522/3, 1514/1“
so záväzkom nájomcu bezodplatne previesť komunikáciu vybudovanú na predmete nájmu do vlastníctva
Mesta Piešťany, najneskôr do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ako dôvod
hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a
ods. 9 písm. c) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1 písm. c) – nájom
pozemku za účelom výstavby obslužnej komunikácie realizovanej žiadateľom a za účelom vydania
príslušných stavebných povolení.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola vypracovaná, podpísaná štatutárnym zástupcom mesta Piešťany a zaslaná na podpísanie
druhej zmluvnej strane.
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176/2015
Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a.s.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zámenu pozemkov parc. č. 1517/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 163 m2 a parc. č. 1518/2
zastavané plochy vo výmere 13 m2 oddelených Geometrickým plánom č. 40-58/2015 zo dňa 18.8.2015 z
parciel registra „C“ parc. č. 1517 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1062 m2 a parc. č. 1518 zastavané
plochy nádvoria vo výmere 1020 m2, kat. územie Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta
Piešťany za pozemky parc. č. 1522/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 oddelenej
Geometrickým
plánom č. 40-58/2015 zo dňa 18.8.2015 z parcely registra „C“ parc. č. 1522/1 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 4249 m2 a parc. č. 1519 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 158 m2,
zapísaných v LV č. 5597 ako vlastníctvo Pozemstav, a. s., Piešťany, Staničná 41, Piešťany, IČO: 31 410 171,
bez vzájomného finančného vyrovnania s tým, že spol. Pozemstav, a. s. na vlastné náklady vybuduje na
hranici zamieňaných pozemkov (1517/2, 1517/1, 1522/1, 1522/4, 1518/2) pevný plot, na vlastné náklady
preloží pred pravú časť Zariadenia sociálnych služieb DOMUM drevený altánok a vybuduje pod ním
spevnenú plochu, demontuje prevažovačku a tie prvky detského ihriska, ktoré sa po zámene pozemkov budú
nachádzať na parcele, ktorá sa stane vlastníctvom Pozemstavu, a.s. a presunie plechový sklad a
unimobunku v ostávajúcej časti dvorového priestoru Zariadenia sociálnych služieb DOMUM podľa dohovoru
medzi zmluvnými stranami, pričom v prípade nesplnenia týchto povinností spoločnosťou Pozemstav, a.s., bez
zavinenia Mesta Piešťany, Mesto Piešťany môže od zámennej zmluvy odstúpiť s povinnosťou Pozemstavu, a.
s. uviesť zamieňané pozemky do pôvodného stavu na náklady spol. Pozemstav, a. s., ako zámena z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov ust. § 9a
ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e).
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Zmluva bola vypracovaná, podpísaná štatutárnym zástupcom Mesta Piešťany. V súčasnosti je v zmluva na
podpise u druhej zmluvnej strany.
177/2015
Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Trnavskú vodárenskú
spoločnosť, a.s.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, medzi zmluvnými stranami Mestom
Piešťany ako budúcim povinným z vecného bremena a Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.,
IČO : 36 252 484, Priemyselná 10, Piešťany ako budúcim oprávneným z vecného bremena, predmetom
ktorej bude zriadenie vecného bremena in personam spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného ako
vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 2379 parcely registra „C“ zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 4637 m2, k. ú. Piešťany, zapísanej v LV č. 5700, strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
vybudovanie, umiestnenie a prevádzkovanie uzáverovej šachty, vybudovanej v rámci inžinierskej stavby
„Rekonštrukcia výtlačného potrubia DH 500, ČS V. Orvište – VDJ Moravany“, podľa situácie
č. 05-11-35-2014, v práve prístupu k nej za účelom správy, údržby, opravy, všetko v rozsahu znázornenom
v geometrickom pláne vyhotovenom po realizácii diela s tým, že toto vecné bremeno neobmedzí užívanie
dotknutého pozemku treťou osobou, pričom vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola vypracovaná, podpísaná štatutárnym zástupcom
Mesta Piešťany a zaslaná druhej zmluvnej strane.
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178/2015
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti lokalita Žilinská cesta
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností kat. územie Piešťany, vo
vlastníctve mesta Piešťany, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany, odbor
katastrálny v LV č. 5700 ako:
- stavba súp. č. 4818 (bývalý dom brannej výchovy) na parc. č. 1594/1 a na parc. č. 1594/9
- parc. č. 1594/1, vo výmere 12093 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“
- parc. č. 1594/8, vo výmere 200 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“
- parc. č. 1594/9, vo výmere 12 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“
- parc. č. 1594/10, vo výmere 71 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C,“
v LV č. 10931 ako :
- parc. č. 2267/3, vo výmere 2 m2, lesné pozemky, parcela registra „E“, vonkajšie úpravy,
oplotenie
so zložením finančnej zábezpeky vo výške 30 000,- EUR s kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného
návrhu, ktorým bude najvyššia ponúknutá cena, pričom minimálna kúpna cena bude 800 000, - EUR.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Oznámenie o spôsobe predaja nehnuteľností ako aj podmienky OVS boli zverejnené v zmysle zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov. V súčasnosti plynie lehota na podávanie súťažných
návrhov.

B/

schvaľuje
návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 128/2014 písm. A/.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Oznámenie o spôsobe predaja nehnuteľností ako aj podmienky OVS boli zverejnené v zmysle zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov. V súčasnosti plynie lehota na podávanie súťažných
návrhov.
C/

poveruje
primátora mesta Piešťany na úkony nevyhnutne potrebné k realizácii predmetnej súťaže a to najmä
vymenovanie členov komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov.
Zodpovedný:

M.B.A. Miloš Tamajka

V plnení

Plnenie:
V súčasnosti plynie lehota na podávanie súťažných návrhov, po jej uplynutí sa pristúpi k ďalším úkonom.
179/2015
Informácia o predaji akcií Prima banky Slovensko, a.s.
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
informáciu o predaji akcií Prima banky Slovensko, a. s.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Splnené

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
180/2015
Informácia o záujmovom združení právnických osôb „Mikroregión Zelená cesta Piešťany - Vrbové“
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
schvaľuje
A/
zrušenie uznesenia č. 106/2009 zo dňa 2. júla 2009.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Plnenie:
V zmysle prijatého uznesenia bolo uznesenie zrušené.

11 / 14

Splnené

180/2015
B/

schvaľuje
B/ - D/ hlasovanie en bloc:
členstvo mesta Piešťany v záujmovom združení právnických osôb „Mikroregión Zelená cesta Piešťany –
Vrbové“, založené v súlade s § 20f - § 20j Občianskeho zákonníka za účelom podpory rozvoja cestovného
ruchu.
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

V plnení

Plnenie:
Na novembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva je spracovaný materiál týkajúci sa cyklotrasy
Piešťany-Vrbové. Po prijatí uznesenia budú oslovení členovia združenia za účelom vykonania zmien v
Zakladateľskej zmluve.
C/

schvaľuje
1.menovanie zástupcu mesta Piešťany do Valného zhromaždenia združenia „Mikroregión Zelená cesta
Piešťany – Vrbové“ Miloša Tamajku
2.menovanie zástupcu mesta Piešťany do Správnej rady združenia „Mikroregión Zelená cesta Piešťany –
Vrbové“ Miloša Tamajku
3.menovanie zástupcu mesta Piešťany do Dozornej rady združenia „Mikroregión Zelená cesta Piešťany –
Vrbové" Petra Tremboša
Zodpovedný:
Plnenie:

JUDr. Lívia Damboráková
M.B.A. Miloš Tamajka

V plnení

Po vzniku združenia sa bude predmetné uznesenie realizovať.
D/

berie na vedomie
informáciu o záujmovom združení právnických osôb „Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové“.
Zodpovedný:
Plnenie:

JUDr. Lívia Damboráková
Beáta Palkechová

Splnené

Bez nároku na plnenie.
181/2015
Odvolanie a menovanie členov Komisie pre legislatívu a právo
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
odvoláva
A/ - C/ hlasovanie en bloc:
predsedu Komisie pre legislatívu a právo Mgr. Michala Hyneka.
Zodpovedný:
Plnenie:
B/

odvoláva
členov Komisie pre legislatívu a právo Mgr. Mateja Csenkyho a JUDr. Máriu Vrbovú.
Zodpovedný:
Plnenie:
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181/2015
C/

volí
predsedu Komisie pre legislatívu a právo Ing. Tomáša Hudcoviča a členov JUDr. Michalu Haškovú
a JUDr. Evu Chudú.
Zodpovedný:
Plnenie:

Mgr. Monika Mackovjaková
Ing. Viera Mičurová

Splnené

Novomenovaný predseda a členovia boli v mzdovom programe zaregistrovaní a boli spracované ich
odmeňovanie a prihlášky do poisťovní.
182/2015
Rôzne
mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
A/
schvaľuje
zapracovanie v rozpočte mesta Piešťany na rok 2016 v Programe č. 7 Kultúra, Podprograme:
Podpora Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany zníženie príspevku pre MsKs o 10 %
z požadovanej rozpočtovanej sumy a presunúť ju do Podprogramu: Dotácie do kultúry, podpora subjektov
v oblasti kultúry.
Zodpovedný:
Plnenie:

Mgr. Marta Jurčová
Ing. Dáša Reháková

V plnení

Návrh rozpočtu na rok 2016 pre MsKS PO Piešťany sa dňa 21.10.2015 prejednával na MÚ mesta Piešťany v
kancelárií prednostu za prítomnosti predsedov kultúrnej a finančnej komisie, kde sa dohodlo na znížení
dotácie mesta o 7%. Návrh rozpočtu bude predložený na Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v decembri
2015.

B/

ruší
uznesenie MsZ č. 127/H2/2015 (Malá Vrbina).
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Ivan Pauer

V plnení

Plnenie:
Poslanci MsZ uznesenie neschválili.

C/

ruší
uznesenie MsZ č 127/H4/2015 (Heinola – Sihoť).
Zodpovedný:

Ivan Pauer

Splnené

Plnenie:
Uznesenie bolo zrušené, bez nároku na plnenie.
D/

ruší
uznesenie MsZ č 127/H3/2015 (Vážsky Ostrov).
Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsZ neschvaľuje!
Zodpovedný:

Ivan Pauer

Plnenie:
Poslanci MsZ uznesenie neschválili.
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V plnení

182/2015
E/

schvaľuje
a) označenie smetných košov v centre mesta opäť prostredníctvom pôvodných nálepiek s piktogramami
na separovaný zber
b) kontrolu vykonávania zberu separovaného odpadu v centre mesta realizovanú pracovníkmi mesta
v pravidelnom časovom intervale
c) kontrolu oddeleného nakladania s vyzbieraným separovaným odpadom na Zbernom stredisku
vykonávanú zamestnancami mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:

Ing. Hanka Dupkaničová
Ivan Pauer

V plnení

Označenie smetných košov v centre mesta bude v blízkej budúcnosti nahradené pôvodnými nálepkami s
piktogramami na separovaný zber.
F/

schvaľuje
pravidelné štvrťročné pracovné stretnutia členov mestského zastupiteľstva a primátora mesta Piešťany
k problematike Domova sociálnych služieb.
Zodpovedný:
Plnenie:

M.B.A. Miloš Tamajka
PhDr. Ema Žáčková

V plnení

Najbližšie pracovné stretnutie členov mestského zastupiteľstva a primátora mesta Piešťany k problematike
Domova sociálnych služieb sa uskutoční v mesiaci december 2015.
G/

žiada
predložiť na najbližšie rokovanie Komisie pre výstavbu a dopravu komplexnú informáciu o stave realizácie
investičných akcií schválených v rozpočte mesta na rok 2015.
Zodpovedný:

Ing. Peter Mihalik P.

Splnené

Plnenie:
Informácia o stave realizácie investičných akcií bola Komisii pre výstavbu a dopravu poskytnutá spolu
písomným zoznamom investičných akcií na rokovaní komisie dňa 26.10.2015
H/

odporúča
primátorovi mesta Piešťany bezodkladne vyhlásiť súťaž na ošetrenie stromov v mestskom parku a na ulici A.
Hlinku a zabezpečiť výrub stromov, ktorých výrub bol už schválený zo zdravotných dôvodov.
Zodpovedný:

Ivan Pauer

V plnení

Plnenie:
Mesto Piešťany sa v súčasnosti nachádza vo fáze zisťovania a prípravy podkladov pre vyhlásenie súťaže na
ošetrenie stromov v Mestskom parku a na ulici A.Hlinku, vzhľadom k organizačným zmenám uskutočneným
na MsÚ Piešťany v mesiaci september . Mesto Piešťany pri ošetrení stromov bude vychádzať z ustanovení
vyhlášky č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, kde, ošetrenie stromov vo
forme rezu živých konárov s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1.apríla do
30. Septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období
možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných drevín alebo v prípadoch bezprostredného
ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
Pri vyhlasovaní súťaže bude Mesto Piešťany postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti
verejného obstarávania.
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