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Dátum konania :22.01.2015

Prítomní: Blašková Katarína PhDr., Bucko Marián, Jánošík Ján Ing., Maco Juraj Ing., Müller Peter
maj.Mgr., Noskovič Ladislav Ing., Streicher Andrej Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení:
Hostia: Borovský Tomáš Mgr., Mihalik Marcel Ing. Mgr.
Program:
1. Návrh štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
2. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Bod č. 1 – Návrh štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťay
O predloženom návrhu poskytol informácie spracovateľ Mgr. Tomáš Borovský. Počas diskusie
jednotliví členovia komisie predniesli svoje pripomienky k návrhu prerokovávaného štatútu
týkajúce sa najmä formulácie jeho jednotlivých ustanovení. Následne komisia o týchto
pripomienkach hlasovala a uzneseniami č. 1/2015, 2/2015 a 3/2015 odporučila zmenu formulácii
v jednotlivých ustanoveniach návrhu. Diskusia bola taktiež vedená o formulácii § 9 ods. 4.
Členovia komisie sa informovali o možnosti, aby platnosť štatútu neskončila zložením sľubu
novozvolených poslancov MsZ pre funkčné obodbie 2018-2022, ale pretrvávala do prijatia
nového štatútu novým MsZ. Spracovateľ odôvodnil členom komisie nutnosť ukončenia platnosti
štatútu v zmysle predloženého návrhu, pričom o tomto návrhu zmeny formulácie sa následne
nehlasovalo.
Uznesením č. 4/2015 bolo predsedovi komisie navrhnuté prednesenie hore uvedených
pripomienok poslancom MsZ mesta Piešťany.
Komisia uznesením č. 5/2015 odporučila schváliť Návrh štatútu komisií mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany s pripomienkami.
Bod č. 2 – Rôzne.
Ing. Ľuboš Hložka predložil materiál: Návrh nových prakovacích stojísk na ulici Mojmírova
v dvoch variantoch, ktorý vychádzal z návrhu miestneho obyvateľa pána Jána Ondrisa.
V predloženom materiáli bolo v súlade s požiadavkami p. Ondrisa spracované vytvorenie nových
parkovacích stojísk na par. č. 3399/2 k. ú. Piešťany. Taktiež bol predložený návrh rozšírenia
jestvujúcej komunikácie na ulici Mojmírova o parkovací pruh pre pozdĺžne parkovanie
v predpolí priľahlých školských objektov. Komisia uznesením č. 6/2015 požiadala o predloženie
hore uvedených návrhov komisii pre výstavbu a dopravu a komisii pre životné prostredie,
komisia ďalej požiadala o prerokovanie návrhov s okresným dopravným inšpektorátom s cieľom
preveriť súlad predložených návrhov s právnymi normami SR, technickými normami a
predpismi. Materiál po prerokovaní v uvedených komisiách a s ODI bude opätovne predložený
komisii pre bezpečnosť a verejný poriadok na nasledujúcom zasadnutí komisie.
Ing. Ľuboš Hložka predložil materiál: Osadenie regulačných stĺpikov v lokalite „Kruhovka“.
Návrh bol spracovaný na základe požiadavky p. Grgáčovej, obyvateľky lokality, ktorá MsÚ
Piešťany informovala o pretrvávajúcom probléme parkovania vozidiel na chodníkoch v okolí
objektu „Kruhovka“, kde boli odstránené jestvujúce regulačné stĺpiky. P. Grgáčová požadovala
opätovné osadenie týchto stĺpikov. V súlade s jej požiadavkou bol spracovaný a predložený návrh
znovaosadenia predmetných stĺpikov a variantné riešenie, v ktorom bolo navrhnuté osadenie
dopravného značenia „zákaz vjazdu“. Komisia uznesením č. 7/2015 požiadala o predloženie
návrhu komisii pre výstavbu a dopravu. Následne bude návrh opätovne predložený komisii pre
bezpečnosť a verejný poriadok.
Komisia požiadala uznesením č. 8/2015 o preverenie osadenia dopravného značenia DZ B34
„zákaz zastavenia“ vo vnútrobloku Royova – Winterova, ktoré bolo odstránené počas stavebných
úprav fasády priľahlých bytových domov.
Predseda komisie Ing. Ján Jánošík požiadal prítomného náčelníka Mestskej polície o zvolanie
stretnutia členov komisie na pracovisku mestskej polície. Náčelník priľúbil zorganizovať toto
stretnutie.
Predseda komisie Ing. Ján Janošík prisľúbil prostredníctvom tajomníka komisie rozposlanie
materiálov: správa o financovaní mestskej polície za rok 2013 a 2014.
Predseda komisie Ing. Ján Jánošík požiadal tajomníka komisie Ing. Ľuboša Hložku o preverenie
stavu ohľadne realizácie parkovacích stojísk na ulici A. Hlinku a predloženie súvisiacich
materiálov do komisie pre výstavbu a dopravu a komisie pre financie a podnikanie s cieľom
nájdenia finančných prostriedkov na obstaranie PD a realizáciu s prípadnou spolusúčinnosťou
občanov a Mesta Piešťany v čo najskoršom termíne.
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Na záver bola diskusia vedená ohľadne vybudovania ostrovčekov na ulici Dlhá, näjme
o opatreniach pripravovaných MsÚ Piešťany. Ing. Hložka ozrejmil dôvod a spôsob vybudovania
ostrovčekov v danej lokalite a popísal ďalší postup mestského úradu v tejto veci – posun DZ,
prípadná stavebná úprava priľahlého chodníku.
Uznesenia:
Číslo
1/2015

Bod
prg.
1

2/2015

1

3/2015

1

4/2015

1

5/2015

1

6/2015

2

7/2015

2

8/2015

2

Znenie

Adresát

Komisia odporúča v Návrhu štatútu komisií mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany v § 4 bod 4 nahradiť slovo
"navrhuje" slovným spojením "može navrhnúť"
Komisia odporúča v Návrhu štatútu komisií mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany v § 6 ods. 2 v prvej vete
nahradiť slovné spojenie "sa zvoláva" slovným spojením "je
zvolávaná". V druhej vete uvedeného odstavcu na jeho
koniec doplniť: "a v termíne kratšom ako 3 dni".
Komisia odporúča preskúmáť znenie a formuláciu
jednotlivých ustanovení Návrhu štatútu komisií mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany Komisiou pre legislatívu a
právo.
Komisia navrhuje predsedovi komisie Ing. Jánovi Jánošíkovi
predniesť pripomienky odporúčané v uzneseniach Komisie
pre bezpečnosť a verejný poriadok č. 1/2015, 2/2015, 3/2015
poslancom mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.
Komisia odorúča schváliť Návrh štatútu komisií mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany s pripomienkami uvedenými v
uzneseniach komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok
mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 1/2015,
č. 2/2015, č. 3/2015.
Komisia požaduje predložiť materiál: Návrh nových
parkovacích stojísk na ulici Mojmírova v oboch variantoch
komisii pre výstavbu a dopravu a komisii pre životné
prostredie. Zároveň požaduje navrhnuté riešenia konzultovať
s Okresným dopravným inšpektorátom. Komisia sa bude
opätovne
zaobreať
predloženými
riešeniami
na
nasledujúcom zasadnutí, na ktoré budú riešenia predložené
spolu s vyjadraním ODI a ostatných komisii.
Komisia požaduje preložený návrh osadenia regulačným
stĺpikov a dopravného značenia v lokalite Kruhovka
predložiť komisi pre výstavbu a dopravu, následne môže byť
návrh opätovne predložený komisii. Zároveň komisia
požaduje preverenie možnosti zriadiť nové parkovacie
stojiská v predmetnej lokalite.
Komisa požaduje preverenie osadenia chýbajúceho
dopravného značenia vo vnútrobloku Royova/Winterova.

Termín

MsR, MsZ

02/2015

MsR, MsZ

02/2015

MsR, MsZ

02/2015

Ing. Ján
Jánošík

02/2015

MsR, MsZ

02/2015

Ing. Ľuboš
Hložka

02/2015

Ing. Ľuboš
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02/2015
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POZN.:
Zapísal: Ing. Ľuboš Hložka

V Piešťanoch dňa: 28.01.2015
Schválil: Ing. Ján Jánošík – predseda komisie
Prílohy:

Rozdeľovník:
primátor mesta Piešťany
zástupca primátora mesta Piešťany
prenostka MsÚ Piešťany
organizačno-právny odbor, referát organizačný
členovia komisie

