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čO ste NeveDeli O MestsKeJ POlícii?

Odetí v modrých uniformách dohliadajú na poriadok
a bezpečnosť v meste. Na služobných autách, bicykloch alebo
aj po vlastných ich môžete vidieť v centre mesta aj na periférii.
Kontrolujú zle zaparkované autá, cyklistov na pešej zóne, ale
napríklad aj psičkárov. Reč je o mestských policajtoch.
Mestská polícia v Piešťanoch
bola zriadená Mestským zastupiteľstvom v Piešťanoch na 1. riadnom zasadnutí dňa 12.12.1990 na
zabezpečenie verejného poriadku,
ochrany životného prostredia, na
vykonávanie a kontrolu nariadení
a uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta
Piešťany. Mestská polícia svojim
zadelením v štruktúre mestských
organizácií nespadá pod mestský
úrad, aj keď je s ním úzko spojená.
Mestská polícia tvorí samostatnú
organizačnú zložku mesta a je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku.
Mestská polícia zabezpečuje
verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov
a iných osôb v meste pred ohroze-

ním ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku
mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím - i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu
a iných zabezpečovacích systémov
(pulty centrálnej ochrany, kamerové systémy a pod.). Okrem toho dbá
o ochranu životného prostredia v
meste, o dodržiavanie poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach, iných
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Takisto
vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia
primátora, objasňuje priestupky,
ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom kona-

ní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravných značiek (zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania,
prikázaný smer jazdy, prikázaný
smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna,
školská zóna, zóna s dopravným
obmedzením a parkovisko) a vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy
cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel. Ďalej oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych
predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta, oznamuje mestu – referátu sociálnych
vecí porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do
15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov a plní úlohy na úseku prevencie
v rozsahu pôsobnosti ustanovenej
zákonom o obecnej polícii.

Čo je verejné priestranstvo?
Verejným priestranstvom sú
verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve mesta, napríklad
miestne komunikácie, námestia,
chodníky, parkoviská, trhoviská,
mosty, priechody, podchody, schodiská, prístupové rampy, parky,
parkové úpravy, zatrávnené plochy
pri komunikáciách a pod...
Organizačná štruktúra
Mestská polícia má náčelníka,
zástupcu náčelníka aj referentku
spisov. Na polícii existuje aj referát
prevencie kriminality a bezpečnostných programov, pod ktorý patrí koordinátor prevenčných a bezpečnostných programov a referent
prevencie kriminality. Na referáte
objasňovania priestupkov pracuje vedúci a dvaja referenti. Referát
poriadkovej služby má štyroch veliteľov zmeny – na monitorovacom
a dohliadacom stredisku pracujú
štyria referenti, v hliadkovej službe
29 príslušníkov mestskej polície.
Viac o agende jednotlivých pracovísk sa dozviete viac v ďalších vydaniach periodika Radnica informuje.

kontakty
Mestská polícia
Teplická 103
Piešťany 921 01
msp@mp.piestany.sk
Stála služba:
033/77 268 02
Tiesňová linka:
159
033/77 216 26
Všetky hovory na tieto linky sú
zaznamenávané.

Organizačné zmeny na mestskom úrade
Dlho avizované organizačné
zmeny na mestskom úrade už
majú reálnu podobu. Najprv bol
26. augusta podpísaný dodatok ku Kolektívnej zmluve medzi
Mestom Piešťany a Odborovou
organizáciou SLOVES. O deň na
to primátor zástupcom odborovej
organizácie oznámil organizačné
zmeny na Mestskom úrade v Piešťanoch. Organizačné zmeny by
mali nastať od septembra.
S účinnosťou dňom 31. augusta
boli zrušené organizačné jednotky:
Kancelária primátora, Referát CO,
PO, BOZP, O, Kancelária prednostu a referát stratégie. Zrušené budú
aj všetky odbory vrátane referátov
– odbor správy (referát životného
prostredia, referát majetku mesta,
referát územnej správy), odbor služieb (referát sociálnych vecí, referát
podnikania, služieb a cestovného
ruchu, referát školstva, referát kultúry, športu a mládeže), odbor ekonomický (referát financií, referát
daní a poplatkov, referát personálny a mzdový) a odbor organizačno-právny (referát právny, referát
organizačný, referát Klientske centrum).
Väčšina pracovných miest zo
zrušených referátov ako aj zrušených miest vedúcich odborov sa
včlení do novozriadených oddelení
ako pracovné miesta referentov.
Na mestskom úrade po novom
funguje Kancelária vedenia mesta
a 6 nových oddelení – Oddelenie IT
a majetkových služieb (IT, Majetkové služby a verejné obstarávanie,
Služby prevádzky a údržby, služby
podnikateľom), Oddelenie sta-

vebných služieb a rozvoja mesta
(Stavebné služby a doprava, Výkon
ŠFRB, Životné prostredie, Projektové služby), Oddelenie sociálnych
a školských služieb (Sociálne služby, Školstvo, kultúra a šport), Oddelenie právnych a klientskych
služieb (Právne služby, Klientske
centrum, Organizačné služby, Súpisné čísla, interné predpisy, Evidencia obyvateľov, Matričný úrad,
Ostatné klientske služby, Podateľňa, Archív), Oddelenie finančných služieb (Príprava, kontrola
finančných podkladov a finančný
manažment, Účtovníctvo, Dane
a poplatky, Fakturácia, Pokladňa)
a Oddelenie personálnych služieb
(Mzdy a personalistika).

času neobsadené. S dotknutými zamestnancami prebiehajú od štvrtka 27. augusta pohovory sa účelom
ich oboznámenia o voľných pracovných miestach, ktoré by mohli
vykonávať s prihliadnutím na ich
zdravotnú spôsobilosť, odborné
predpoklady a požiadavky kladené
pre výkon práce na voľných pracovných miestach. V prípade negatívneho výsledku sú dotknutí zamestnanci oboznamovaní s možnosťou
skončenia ich pracovného pomeru
dohodou z dôvodu nadbytočnosti
alebo výpoveďou z toho istého dôvodu vrátane práva na odstupné.
Nová organizačná štruktúra je výsledkom niekoľkých mesiacov príprav a vedenie mesta k nej pristúpi-

Miesta vedúcich oddelení budú
podliehať výberovému konaniu.
Do skončenia výberového konania
budú na výkon funkcií vedúcich
oddelení poverení zamestnanci.
Pohovory so zamestnancami
Dvanásť pracovných miest do
novej organizačnej štruktúry včlenených nebude – z toho dve sú tohto

lo po viacerých rokovaniach so zástupcami miest s podobným počtom obyvateľov, aký majú Piešťany.
Od zmeny organizačnej štruktúry
si vedenie mesta sľubuje zefektívnenie chodu úradu, zlepšenie služieb pre obyvateľov a v neposlednom rade aj šetrenie finančných
prostriedkov v budúcnosti.

Domáce a mobilné tiesňové volanie
Mesto Piešťany zabezpečuje
pre svojich občanov signalizačné
zariadenia, tzv. domáce a mobilné tiesňové volanie (DTV a MTV).
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Pomocou signalizačného zariadenia občan stlačením jediného
tlačidla upozorní na to, že sa nachádza v situácii núdze. Systém umožní dispečerom v prípade potreby
okamžite zistiť polohu a po vyhodnotení informácií zabezpečiť potrebnú pomoc. Domáce a mobilné
tiesňové volanie poskytuje klientovi svoje služby 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku a je
určené pre všetky vekové kategórie,
ktoré sú na takúto pomoc odkázané (nielen pre seniorov). Cieľom je
minimalizovať bezmocnosť, ktorú
pociťujú ohrození občania a vniesť

do ich života pocit istoty. Mesačný
poplatok za domáce a mobilné tiesňové volanie je 8,90 eur / mesiac.
Aktuálne sú k dispozícii voľné
prístroje na domáce tiesňové volanie i na mobilné tiesňové volanie. Záujemcovia o domáce, resp.
mobilné tiesňové volanie sa môžu
informovať na Mestskom úrade u
PhDr. Briganovej - telefonicky na
čísle 033/77 65 412 – 414, e-mailom
na briganova@piestany.sk, zackova@piestany.sk, prípadne osobne
a zároveň si vyzdvihnúť potrebné
tlačivá. Mesto túto službu zabezpečuje len pre obyvateľov Piešťan.

Deň
s primátorom
Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční
v piatok 2. októbra 2015 od 10,00
do 12,00 a od 12,30 do 14,00 hod.
v priestoroch Klientskeho centra na Mestskom úrade v Piešťanoch. Priestory sú bezbariérové.
Stretnutia primátora s občanmi
sú predbežne každý prvý piatok
v mesiaci.

Upozornenie pre
občanov
Na základe opakujúcich sa podnetov občanov mesta Piešťany by
sme chceli dať do pozornosti informácie ohľadom obmedzení, ktoré
vyplývajú z dopravnej značky IP
28a – obytná zóna. Podľa ustanovenia § 59 zákona NR SR č. 8/2009
Z.z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov obytná zóna
je označená dopravným značením
IP 28a. Z uvedeného dopravného
značenia vyplývajú osobitné ustanovenia o cestnej premávke. Podľa
§ 59 ods. 3 zákona NR SR č. 8/2009
Z.z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov okrem iného vyplýva aj obmedzenie státia
vozidiel. V zákone sa uvádza, že v
obytnej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou
nie je určené inak. Z uvedeného
teda vyplýva, že akékoľvek státie
vozidla v obytnej zóne mimo vyznačeného parkoviska je postihnuteľné v priestupkovom konaní
podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. To znamená, že aj
za státie vozidla pred rodinným
domom v obytnej zóne mimo parkoviska je možné udeliť sankciu
z zmysle zákona o priestupkoch.

Radnica informuje
už v októbri
Ďalšie vydanie periodika Radnica informuje nájdete vo svojich
schránkach do 15. októbra. Mesto
tak chce vyjsť v ústrety požiadavke
seniorov. Vaše námety na články
alebo informácie, o ktorých si myslíte, že by mali byť zverejnené, môžete posielať na e-mailovú adresu:
eva.bereczova@piestany.sk.

RADNICA informuje

Informácia pre
občanov
Mestský úrad Piešťany vám
oznamuje, že dňa 27. 08. 2015 bolo
odovzdané stavenisko spoločnosti
STAVOKOMPLET spoločnosť s r.o.,
Stará Turá, ktorá bude realizovať
stavbu: „Parkovacie a odstavné
plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany –
Bodona – III. etapa“. V súčasnosti
zhotoviteľ stavby zabezpečuje vytýčenie jestvujúcich inžinierskych
sietí v mieste výstavby. Z uvedeného dôvodu vás žiadame, aby ste
rešpektovali obmedzenú dopravu
po komunikácii v zmysle dočasného dopravného značenia a inštrukcie zástupcov spoločnosti,
ktorá predmetnú stavbu realizuje.
Vopred sa ospravedlňujeme za obmedzenia a súvisiace problémy.

Úradné hodiny
Mestský úrad Piešťany
Pondelok:
08.00 – 11.30 hod
12.30 – 15.30 hod
Streda:
08.00 – 11.30 hod
12.30 – 16.30 hod
Piatok:
08.00 – 11.30 hod
12.30 – 14.30 hod

Klientske centrum
Mestského úradu Piešťany
Pondelok: 7.30 – 15.15 hod
Utorok: 7.30 – 15.15 hod
(osvedčovanie listín)
Utorok: 10.00 – 15.15 hod
(osvedčovanie podpisov
na listinách)
Streda: 7.30 – 17.15 hod
Štvrtok: 7.30 – 15.15 hod
Piatok: 7.30 – 12.45 hod
Tel.: 033/7765111,
033/7765311 – ústredňa
Aktuálne informácie
o dianí v meste nájdete na
www.piestany.sk
aj na facebook-ovej stránke
Mesto Piešťany

RADNICA informuje

Seriál
na pokračovanie

Občan je na úrade klientom

Neviete si poradiť s úradnými
záležitosťami? Potrebujete pomôcť s vyplnením tlačiva, získať
informácie či prihlásiť sa na trvalý pobyt? Od roku 2004 je to v Piešťanoch o čosi jednoduchšie. Práve
vtedy totiž na pôde mestského
úradu vzniklo Klientske centrum,
ktorému patrí veľká časť prízemia
budovy. V tomto vydaní mesačníka Radnica informuje vám predstavíme pracovisko informácií.
Prvou osobou, s ktorou pri návšteve piešťanskej radnice pravdepodobne prídete do kontaktu, je
pracovníčka Klientskeho centra
– informátorka. Jej práca určite
nie je stereotypom. Informátorka mestského úradu zabezpečuje
prvý kontakt s klientom. Hlavným
cieľom jej práce je sprostredkovanie pomoci a dobrej rady pre občanov, ktorí sa nevedia zorientovať
v kompetenciách verejnej správy.
Klientovi je pripravená poskytnúť
základné informácie, ale aj poradiť. Ťažiskom poskytovaných informácií sú najmä služby, ktoré zabezpečuje Klientske centrum. Ďalej sú to informácie o samospráve
mesta, jej orgánoch či zriadených
organizáciách. Občania najčastejšie žiadajú kontakty na pracoviská mestskej polície, Služby mesta
Piešťany, Piešťanské informačné
centrum, Mestskú knižnicu, ale aj
na poslancov mestského zastupi-

teľstva v jednotlivých volebných
obvodoch. Informátorka takisto
poskytuje základné poradenstvo
v sociálnej oblasti, o možnostiach
ochrany spotrebiteľa, o bezplatnom právnom poradenstve, ale aj
o sídlach notárov, orgánov štátnej
správy, úradov a inštitúcií. Takisto podá informácie o Všeobecne
záväzných nariadeniach mesta
a o platnej legislatíve. Informátorka ďalej usmerňuje a podľa potreby
sprevádza klientov na konkrétne
pracovisko v rámci mestského úradu a sprostredkúva kontakt klienta
s Kanceláriou primátora (Kanceláriou vedenia mesta).
Hlas pracovníčky informácií občana privíta aj v tom prípade, keď
sa obráti na radnicu telefonicky.
Sprostredkuje telefonický kontakt
s konkrétnymi pracoviskami a organizáciami a snaží sa nájsť odpo-

veď na rozmanité otázky a riešenie
situácií, ktoré každodenný život
prináša.
Ak občan potrebuje zabezpečiť
vstup pre imobilného klienta na
invalidnom vozíčku na Klientske
centrum, informátorka kontaktuje pracovníkov kompetentných na
obsluhu plošiny. Plošinou, žiaľ, nie
je možné vyviesť detský kočík ani
ťažko chodiaceho človeka s barlami. Klient na informáciách dostane aj informačné a propagačné
materiály mesta, periodiká a na
pravidelne aktualizovanej nástenke si môže prečítať, aké podujatia
sú organizované v Piešťanoch
a okolí. Ak je to potrebné, na informáciách klientovi pomôžu aj inak
- usadia ho, podajú pohár vody,
zavolajú pomoc, TAXI. Tiež slúžia ako dočasné spravovanie strát
a nálezov.

Piešťanské školy medzi najlepšími!
Inštitút INEKO aktualizoval
rebríčky najlepších slovenských
základných a stredných škôl.
Nechýbajú v nich ani piešťanské
vzdelávacie inštitúcie. Medzi
„TOP 10“ sa v našom kraji dostala
Základná škola na Brezovej ulici, Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera, Stredná priemyselná
škola elektrotechnická a Gymná-

zium Pierra de Coubertina.
Medzi základnými školami sa
na celoslovenskej úrovni najlepšie
umiestnila škola na Krosnianskej
4 v Košiciach. Nasleduje ZŠ na ulici
T. J. Moussona v Michalovciach a
najlepšiu trojicu dopĺňa Základná
škola SSV na Skuteckého 8 v Banskej Bystrici. V rámci Trnavského
kraja je druhou najlepšou školou

Základná škola na Brezovej ulici.
V prípade stredných odborných
škôl (SOŠ) obstáli najlepšie SPŠ
elektrotechnická na Plzenskej v
Prešove, Obchodná akadémia v
Trnave (Kukučínova 2) a napokon
Spojená škola na Slančíkovej 2 v
Nitre. Na území Trnavského kraja
sa na tretej priečke umiestnila Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
v Piešťanoch a na ôsmej zasa piešťanská Stredná priemyselná škola
elektrotechnická.
Pri gymnáziách potvrdilo svoju
doterajšiu vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej v Košiciach. Nasledujú Gymnázium Jura Hronca
(Novohradská) v Bratislave a Bilingválne gymnázium v Sučanoch.
Piešťanské Gymnázium Pierra de
Coubertina je najlepším v Trnavskom kraji.
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71. výročie
Slovenského
národného
povstania
V piatok 28. augusta sa v Piešťanoch uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv
71. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie bolo
tento rok spestrené recitáciou aj
príhovormi.
Po pietnom akte kladenia vencov k Pamätníku osloboditeľom
na Námestí SNP, Pamätníku padlým rumunským vojakom počas
II. svetovej vojny na Žilinskej ceste
a Pamätníku padlým príslušníkom
piešťanského leteckého pluku počas SNP v Mestskom parku sa v zasadačke Mestského úradu uskutočnilo krátke posedenie vedenia
mesta s členmi Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.

Komunálny
odpad
Vývoz komunálneho odpadu
zo zberných nádob (objem 120 l
a 240 l) v rodinných domoch bude
od mesiaca september 2015 prebiehať v intervale 1 x za 14 dní, vždy
v párny týždeň.

Poskytnutie dotácií do štyroch oblastí
Vážení predkladatelia žiadostí
o
finančnú
dotáciu,
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa
23.07.2015 bolo prijaté uznesenie číslo 146/2015, ktorým bolo
schválené zvýšenie finančných
prostriedkov na druhé kolo dotácií, rozdelených nasledovne:
• 100 000 € do oblasti: Telovýchova, šport a rekreácia,
• 1 400 € do oblasti: Ekológia a environmentalistika,
• 2 000 € do oblasti: Doprava, urbanizmus a architektúra,
• 3 320 € do oblasti: Podpora regionálneho rozvoja a miestneho
rozvoja.

Upozorňujeme vás na blížiaci sa
termín ukončenia predkladania
žiadostí o poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu mesta Piešťany,
ktorý je dňa 12.09.2015.
Formulár žiadostí o finančnú
dotáciu z rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 je prílohou platného VZN č. 3/2015, ktoré nájdete
na webovej stránke mesta Piešťany – www.piestany.sk. Žiadosti spolu s potrebnými prílohami
môžete doručiť na adresu: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3,
921 45 Piešťany alebo do podateľne mestského úradu.
Bližšie informácie o vypĺňaní aj
podmienkach žiadostí a nároku

na finančnú dotáciu z rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2015 – druhé
kolo vám poskytnú zamestnanci
príslušných oddelení mestského
úradu v Piešťanoch pre danú oblasť dotácie:
- aktivity v oblasti telovýchovy,
športu a rekreácie - Ing. Mráziková / Ing. Solčany – 033/77 65 432,
- aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky - Ing. Halašková
– 033/77 65 422,
- aktivity v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry - p. Heribanová – 033/77 65 474.
- aktivity na podporu regionálneho a miestneho rozvoja- Mgr. Vilčeková – 033/77 65 465.

Najstarší muž Piešťan oslavuje storočnicu
Ján Rúčka z Piešťan oslávil v sobotu 29. augusta sté narodeniny. Ešte pred veľkou rodinnou
oslavou mu prišla zagratulovať
delegácia z Mestského úradu na
čele s viceprimátorom Michalom
Hynekom.
Ján Rúčka sa narodil v roku 1915
v Bojnej. V českej Studnici sa vyučil
za stolára, no remeslu ostal verný

len dva roky. Až do dôchodku pracoval ako príslušník finančnej stráže a colník. Ako 33 – ročný sa oženil
a so svojou manželkou vychovali
tri deti. Od roku 1960 staval svojpomocne rodinný dom na pozemku
v Piešťanoch. Celých 15 rokov trávil každú dovolenku práve pri jeho
stavbe, až sa rodina Rúčková v roku
1975 do kúpeľného mesta presťa-

hovala natrvalo. Ján Rúčka bol ešte
pre pár rokmi aktívny v záhradke,
kde pestoval okrem ovocia a zeleniny aj kvety. A aký je jeho recept na
dlhovekosť? „Každý deň studená
sprcha a strúčik cesnaku,“ prezradil nám jeho zať Ján Holík, ktorý sa
aj s manželkou o Jána Rúčku príkladne starajú. Jubilantovi v mene
Mesta Piešťany gratulujeme!

MsKS Piešťany

september - október 2015
Hudobný pavilón
v mestskom parku
13.9. 2015, 16,00 hod.
Marta a Tena Elefteriadu
17.9.2015, 16,00 hod.
Vystúpenie detí ZUŠ
Piešťany
19.9.2015, 15,00 hod.
Victoria Regia
kultúrny program a vyhodnotenie
súťaže, účinkujú Grupo Caliente
– tanečná Latino Brasil Show, JAMADAN – africká bubnová show,
Robo Kazík a hosť programu
20.9.2015, 16,00 hod.
FS Slnečnica

KSC Fontána
3.10.2015, 10,00 hod.
Deň zdravia

Zdroj: internet (FB)

Radnica informuje - informačný spravodaj mesta Piešťany. Periodicita: mesačník. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mesto Piešťany, Námestie SNP 3,
921 45 Piešťany. Tel.: 033/7765449, IČO vydavateľa: 00612031, Dátum vydania: september 2015. Zodpovedná redaktorka: Eva Bereczová (eva.bereczova@piestany.sk).
Foto: E. Bereczová. Grafická úprava: G. Hudec. Tlač: PN-print s. r. o., Reg. číslo: EV 987/08, ISSN: 1339-3537. Internetová verzia: www.piestany.sk

