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Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 02. 02. 2016

Názov materiálu: PLNENIE UZNESENÍ Z ROKOVANIA MESTSKEJ RADY
MESTA PIEŠŤANY KONANÉHO DŇA 8. DECEMBRA 2015
A MIMORIADNEJ MESTSKEJ RADY KONANÉHO DŇA
17. DECEMBRA 2015

Materiál obsahuje: - plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany
konaného dňa 8. decembra 2015 a Mimoriadnej mestskej rady
konaného dňa 17. decembra 2015

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
„Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany
konaného dňa 8. decembra 2015 a Mimoriadnej mestskej rady
konaného dňa 17. decembra 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: 27. 01. 2016

Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 8.
decembra 2015 a Mimoriadnej mestskej rady konaného dňa 17. decembra 2015
175/2015
Otvorenie
mestská rada mesta Piešťany
A/
schvaľuje
návrh programu 8. zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany so zmenami:
stiahnuť body č.7, 8 a 9 z návrhu programu; zaradiť do programu nový bod (Návrh na odmeny pre Komisie pri
mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015) ako bod č.12 a to nasledovne:
1.Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 10.11.2015
3.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 17/2013 o
nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
4.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
5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.
Návrh členov redakčnej rady periodika Radnica informuje
7.Návrh na kúpu Športovej haly Piešťany podľa Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305
8.Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.,
lokalita CVČ AHOJ – Piešťany, Teplická
9.Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.,
lokalita Bodona, Piešťany
10.Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú
distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami Piešťany
11.Návrh na opätovné prerokovanie materiálu a návrh na prevod vlastníctva pozemku
pre Ing.
Zlatu Pilátovú
12.Návrh na odmeny pre Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015
13.Rôzne
14.Záver

Zodpovedný:
Plnenie:
B/

určuje
overovateľov zápisnice:Ing. Juraj Brna
Mgr. Michal Hynek
zapisovateľa zápisnice:Ing. Zlatica Tapferová
Zodpovedný:
Plnenie:

176/2015
Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 10.11.2015
mestská rada mesta Piešťany
A/
berie na vedomie
Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 10.novembra.“
Zodpovedný:

Ing Eduard Strapatý

Splnené

Plnenie:
Plnenie uznesení z rokovania MsR zo dňa 10. novembra 2015 vzali poslanci MsR na vedomie.
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177/2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 17/2013 o nakladaní s
nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č../2015, ktorým sa mení VZN č. 17/2013
o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
schváliť.
Zodpovedný:
Plnenie:

PhDr. Ema Žáčková
Mgr. Monika Mackovjaková

Splnené

Návrh VZN bol predložený na rokovanie MsZ mesta Piešťany v mesiaci december 2015.
178/2015
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
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
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
schváliť.
Zodpovedný:
Plnenie:

PhDr. Ema Žáčková
Ing Mária Zaťková

Splnené

.VZN bolo predložené na rokovanie MsZ v mesiaci december 2015.
179/2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
mestská rada mesta Piešťany
odporúča
A/
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváliť s pripomienkami poslancov – znížiť
navrhovanú čiastku 0,033 EUR/1 kg drobných stavebných odpadov na čiastku 0, 015 EUR/1 kg drobných
stavebných odpadov.
Zodpovedný:

Ing. Martina Halašková

Splnené

Plnenie:
Návrh VZN bol predložený na rokovanie MsZ mesta Piešťany v mesiaci december 2015.
180/2015
Návrh členov redakčnej rady periodika Radnica informuje
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
Hlasovanie k častiam „A – G“ en bloc:
návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje
schváliť.

Zodpovedný:

Eva Bereczová

Splnené

Plnenie:
Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje a návrhy jednotlivých členov redakčnej rady
hlasovaním k častiam „A – G“ en bloc poslanci MsR schválili a bol predložený na rokovanie MsZ mesta
Piešťany v mesiaci december 2015.
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180/2015
B/

odporúča
poslanca Petra Tremboša za člena redakčnej rady periodika Radnica informuje
schváliť.
Zodpovedný:

Eva Bereczová

Splnené

Plnenie:
Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje a návrhy jednotlivých členov redakčnej rady
hlasovaním k častiam „A – G“ en bloc poslanci MsR schválili a bol predložený na rokovanie MsZ mesta
Piešťany v mesiaci december 2015.
C/

odporúča
poslanca Andreja Klapicu za člena redakčnej rady periodika Radnica informuje
schváliť.
Zodpovedný:

Eva Bereczová

Splnené

Plnenie:
Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje a návrhy jednotlivých členov redakčnej rady
hlasovaním k častiam „A – G“ en bloc poslanci MsR schválili a bol predložený na rokovanie MsZ mesta
Piešťany v mesiaci december 2015.
D/

odporúča
člena Rady seniorov Jána Šicka za člena redakčnej rady periodika Radnica informuje
schváliť.
Zodpovedný:

Eva Bereczová

Splnené

Plnenie:
Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje a návrhy jednotlivých členov redakčnej rady
hlasovaním k častiam „A – G“ en bloc poslanci MsR schválili a bol predložený na rokovanie MsZ mesta
Piešťany v mesiaci december 2015.
E/

odporúča
člena Seniorského parlamentu Jiřího Raisa za člena redakčnej rady periodika Radnica informuje
schváliť.
Zodpovedný:

Eva Bereczová

Splnené

Plnenie:
Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje a návrhy jednotlivých členov redakčnej rady
hlasovaním k častiam „A – G“ en bloc poslanci MsR schválili a bol predložený na rokovanie MsZ mesta
Piešťany v mesiaci december 2015.
F/

odporúča
zástupkyňu mládežníckej organizácie Adelu Müllerovú za členku redakčnej rady periodika Radnica informuje
schváliť.
Zodpovedný:

Eva Bereczová

Splnené

Plnenie:
Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje a návrhy jednotlivých členov redakčnej rady
hlasovaním k častiam „A – G“ en bloc poslanci MsR schválili a bol predložený na rokovanie MsZ mesta
Piešťany v mesiaci december 2015.
G/

odporúča
odborníčku z oblasti žurnalistiky Ivetu Pospíšilovú za členku redakčnej rady periodika Radnica informuje
schváliť.
Zodpovedný:

Eva Bereczová

Splnené

Plnenie:
Návrh Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje a návrhy jednotlivých členov redakčnej rady
hlasovaním k častiam „A – G“ en bloc poslanci MsR schválili a bol predložený na rokovanie MsZ mesta
Piešťany v mesiaci december 2015.
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181/2015
Návrh na kúpu Športovej haly Piešťany podľa Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 27601305
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
návrh na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve predávajúceho/investor – EUR –
MED, a. s., IČO: 36309010 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Mesto Piešťany, IČO: 0061031, podľa
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305 uzavretej dňa 09.08.2013 zverejnenej dňa 14.08.2013 (ďalej
len zmluva) v znení jej Dodatku č.1 zverejnenom dňom 20.11.2015, predmetom prevodu vlastníckeho práva
je nehnuteľnosť – stavba Športovej haly Piešťany, nachádzajúca sa na Kuzmányho č. 7820/19, zapísaná na
LV č. 12755 k. ú. Piešťany a realizovaná predávajúcim na pozemkoch parc. č. 5810/1, 5826/6, 5826/5,
5804/1, 5810/2 k. ú. Piešťany vo vlastníctve kupujúceho vrátane napojení na inžinierske siete, spevnených
plôch, vonkajších úprav a príslušenstva k dátumu 01.01.2016 za kúpnu cenu dohodnutú podľa čl. III. ods. 3.2
zmluvy vo výške 100,- EUR, a to spolu so zriadením predkupného práva ako vecného práva, ktoré bude
predmetom vkladu do katastra nehnuteľností, k stavbe so súpisným číslom v prospech predávajúceho
podľa čl. V. bod 5.1 Kúpnej zmluvy, spočívajúceho v povinnosti kupujúceho ako povinného z predkupného
práva ponúknuť predávajúcemu ako oprávnenému z predkupného práva na predaj stavbu so súpisným
číslom 7820 zapísanú na LV č. 12755 k. ú. Piešťany ako športová hala na pozemku parc. č. 5810/1
zapísanom na LV č. 5700 vo výlučnom vlastníctve kupujúceho, za celkovú kúpnu cenu 100, - EUR, pokiaľ sa
kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak, a to v prípade, ak sa kupujúci rozhodne predmet kúpy predať a po
dobu trvania nájomnej zmluvy
schváliť s pripomienkou o doplnenie vyjadrenia ohľadom možnosti zmeny zmluvy vo veci odčlenenia
nákladov platieb za energie v podnikateľskej činnosti od činnosti športovej.
Zodpovedný:

Mgr. Monika Mackovjaková

Splnené

Plnenie:
V súlade s uznesením bola spracovaná zmluva, ktorá bola predložená na rokovanie MsZ dňa 17.12.2015.
182/2015
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita CVČ
AHOJ – Piešťany, Teplická
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
návrh na zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenskej
distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a
platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena Ing. Jozef Mádel, Východná 50, Levice, spočívajúceho v
povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu Geometrického plánu č. 365/2015 zo dňa 26.10.2015 na
vyznačenie vecného bremena strpieť na častiach zaťažených nehnuteľností parc. č. 6664/1 parcela registra
„C“ vo výmere 10 320 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v LV č. 5700 a parc. č. 6665/1 parcela
registra „C“ zapísanej v LV č. 9646 vo výmere 1067 m2 zastavané plochy a nádvoria k. ú. Piešťany zriadenie
a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu stavby elektroenergetického zariadenia „Piešťany,
bytový dom DOPIO na parc. č. 6665/5 NNK“, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu celej
zaťaženej nehnuteľnosti strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopr.
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom povolenej činnosti, pričom toto vecné
bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, ako vecné bremeno in personam odplatne za 10 EUR/m2 s tým, že k
uzavretiu zmluvy dôjde až po schválení zmeny projektu „Regenerácia sídla, centrálna mestská zóna, ul.
Teplická, Piešťany“ Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z dôvodu
realizácie uloženia elektroenergetických zariadení pre pripojenie bytového domu DOPIO
schváliť.
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neodporúča schváliť!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Žiadateľ bol písomne oboznámený so schváleným uznesením. K dnešnému dňu žiadateľ nepredložil návrh v
zmysle schváleného uznesenia.
B/

odporúča
dopracovať alternatívne trasovanie vedenia elektroenergetických zariadení.
Zodpovedný:
Plnenie:
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Mgr. Eva Kresánková

182/2015
C/

odporúča
návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 134/2015 písm. C/ zo dňa 2.7.2015
schváliť.
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neodporúča schváliť!
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Plnenie:
Bez nároku na plnenie.
183/2015
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bodona,
Piešťany
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
návrh na zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenskej
distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena a
platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena EQUIS INVEST, s. r. o., IČO: 44 397 381, so sídlom ul. 29.
Augusta 28/D, Bratislava 811 09, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu
Geometrického plánu č. 40-82/2015 na vyznačenie vecného bremena zo dňa 11.11.2015 strpieť na časti
zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 1505/5 parcela registra „C“ vo výmere 3492 m2 zastavané plochy a
nádvoria, zapísanej v LV č. 5700 k. ú. Piešťany zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu
stavby „Bytové domy – Bodona, sekcie G, H, I – NNK“, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie a v rozsahu celej zaťaženej
nehnuteľnosti strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopr. prostriedkami, strojmi
a mechanizmami, oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti, pričom toto vecné bremeno sa zriaďuje
na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu 10,- EUR/bm ako vecné bremeno in personam
schváliť s pripomienkami poslancov - doplniť materiál o aktuálny geometrický plán.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
materiál bol spracovaný a predložený na rokovanie MsZ dňa 17.12.2015.
B/

odporúča
do zmluvy o zriadení vecného bremena doplniť aj formuláciu, že zriadením vecného bremena nie je dotknuté
právo vlastníka zriadiť vecné bremeno aj pre iné osoby. Rovnako postupovať aj pri ďalších zmluvách o
zriadení vecného bremena.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Plnenie rovnaké ako v časti A/.
184/2015
Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.
s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
stiahnuť bod č. 10. „Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany“ z rokovania MsR.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Žiadateľovi bolo oznámené uznesenie MsR. Z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa rozšírenia
distribučnej siete a vybudovania prípojky bude materiál dopracovaný a po dopracovaní predložený na
rokovanie MsR.
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184/2015
B/

odporúča
dopracovať materiál o detailné znázornenie situácie priebehu navrhovanej trasy vedenia a predložiť materiál
na rokovanie Komisie pre výstavbu a dopravu
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

V plnení

Plnenie:
Plnenie rovnaké ako v časti A/ s tým, že po dopracovaní materiálu bude tento predložený na komisiu pre
výstavbu a dopravu.
185/2015
Návrh opätovné prerokovanie materiálu a návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Zlatu Pilátovú
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
Hlasovanie k častiam „A – B“ en bloc:
návrh na opätovné prerokovanie materiálu – Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Zlatu Pilátovú,
bytom Valová ul. 4259/18 Piešťany, ako prípad osobitého zreteľa podľa § 13 ods. 7 Rokovacieho poriadku
mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
schváliť.

Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Materiál bol spracovaný a predložený na rokovanie MsZ dňa 17.12.2015.
B/

odporúča
návrh na prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc. č. 5682 záhrady vo výmere 235 m2 zapísanej
ako vlastníctvo mesta Piešťany v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, do vlastníctva Ing. Zlaty Pilátovej, trvale
bytom Valová ul. 4259/18, 921 01Piešťany, za kúpnu cenu 131,76 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, ktorý je užívaný
žiadateľom a tento funkčne prislúcha k pozemku vo vlastníctve žiadateľa
schváliť.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Materiál bol spracovaný a predložený na rokovanie MsZ dňa 17.12.2015.
186/2015
Návrh na odmeny pre Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
Hlasovanie k častiam „A – K“ en bloc:
návrh predsedu Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok na odmenu pre Komisiu pre bezpečnosť a
verejný poriadok za rok 2015 vo výške 390,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
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186/2015
B/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre financie a podnikanie na odmenu pre Komisiu pre financie a podnikanie za rok
2015 vo výške 390,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
C/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre kultúru a názvoslovie na odmenu pre Komisiu pre kultúru a názvoslovie za rok
2015 vo výške 390,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
D/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre legislatívu a právo na odmenu pre Komisiu pre legislatívu a právo za rok 2015
vo výške 390,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
E/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre životné prostredie na odmenu pre Komisiu pre životné prostredie za rok 2015 vo
výške 390,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
F/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta na odmenu pre Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta za
rok 2015 vo výške 390,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
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186/2015
G/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre školstvo a mládež na odmenu pre Komisiu pre školstvo a mládež za rok 2015
vo výške 390,- EUR
schváliť
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
H/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre šport a rekreáciu na odmenu pre Komisiu pre šport a rekreáciu za rok 2015 vo
výške 390,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
I/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre výstavbu a dopravu na odmenu pre Komisiu pre výstavbu a dopravu za rok
2015 vo výške 325,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
J/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie na odmenu pre Komisiu pre
zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie za rok 2015 vo výške 390,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
K/

odporúča
návrh predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu na odmenu pre Komisiu pre ochranu verejného
záujmu za rok 2015 vo výške 130,- EUR
schváliť.
Zodpovedný:

Mgr. Michal Hynek

Splnené

Plnenie:
Návrh na odmeny pre jednotlivé Komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany za rok 2015 MsR na
svojom zasadnutí hlasovaním k častiam „A – K“ en bloc schválila a odmeny boli vyplatené.
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187/2015
Otvorenie
mestská rada mesta Piešťany
schvaľuje
A/
návrh programu 8. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany
a to nasledovne:
1. Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
2. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú
distribučnú, a. s., lokalita Hlboká ul., Piešťany
3. Záujem mesta Piešťany o prevod majetkovej účasti štátu na základnom imaní spoločnosti
Letisko Piešťany, a.s.
4. Záver
Zodpovedný:
Plnenie:
B/

určuje
overovateľov zápisnice:Mgr. Michal Hynek
Ing. Juraj Brna
zapisovateľa zápisnice:Ing. Zlatica Tapferová
Zodpovedný:
Plnenie:

188/2015
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Hlboká,
Piešťany
mestská rada mesta Piešťany
odporúča
A/
návrh na zriadenie vecného bremena medzi oprávneným z vecného bremena Západoslovenská distribučná,
a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena, spočívajúceho v
povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností v rozsahu Geometrického
plánu č. 378/2015 na vyznačenie vecného bremena zo dňa 2.11.2015, strpieť na častiach zaťažených
nehnuteľností kat. územie Piešťany, parc. č. 5895/4 záhrada vo výmere 622 m2, parc. č. 5895/9 ost. plochy
vo výmere 15 m2, parc. č. 5903/1 ost. plochy vo výmere 100 m2, parc. č. 5901/26 ost. plochy vo výmere 230
m2, parc. č. 5997/2 orná pôda vo výmere 58 m2, parc. č. 5997/340 ost. plochy vo výmere 170 m2 parcely
registra „E“ zapísaných v LV č. 10931 a na častiach parc. č. 10138/4 ost. plochy vo výmere 1272 m2, parc. č.
10140/1 zast. plochy vo výmere 9548 m2, parc. č. 9852/2 ost. plochy vo výmere 924 m2, parc. č. 9851 zast.
plochy vo výmere 1577 m2, parc. č. 9191/1 zast. plochy vo výmere 5323 m2, parc. č. 10148/3 zast. plochy vo
výmere 6784 m2, parc. č. 10148/8 zast. Plochy vo výmere 7 m2, parcely registra „C“, zapísaných v LV č.
5700, zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie a v nevyhnutnom rozsahu
zaťažených celých nehnuteľností strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopr.
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti, pričom toto vecné
bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne
schváliť.
Zodpovedný:

Mgr. Eva Kresánková

Splnené

Plnenie:
Materiál bol spracovaný a predložený na rokovanie Msz dňa 17.12.2015.
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189/2015
Záujem Mesta Piešťany o prevod majetkovej účasti štátu na základnom imaní spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
mestská rada mesta Piešťany
A/
odporúča
záujem Mesta Piešťany o prevod majetkovej účasti štátu na základnom imaní spoločnosti
Letisko Piešťany, a. s.
schváliť.
Konštatujem, že tento návrh MsR neodporúča schváliť!
Zodpovedný:

JUDr. Lívia Damboráková

Plnenie:
Materiál bol predložený na rokovanie MsZ dňa 17.12.2015.
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Splnené

