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Dátum konania : 26. 04. 2016

Prítomní: Ing. Ján Jánošík, Bucko Marián, Mgr. Pavol Macko, Mgr. Andrej Streicher, maj.Mgr. Peter
Müller, Ing. Ladislav Noskovič
Neprítomný: 1
Ospravedlnení: PhDr. Katarína Blašková
Hostia: Hložka Ľuboš Ing., Ing. Peter Mihalik.
Program:
1. Otvorenie
2. Mestská Autobusová doprava na území mesta Piešťany - Rok 2016
3. Požičiavanie zariadenia - SEGWAY v meste Piešťany
4. Rozšírenie zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
K bodu č. 1
Predseda komisie zahájil rokovanie, navrhol zmenu v programe a doplnenie bodu rôzne o dva
materiály pôvodne predkladané len na komisiu pre výstavbu a dopravu. Komisia pre BaVP uznesením
č. 47/2016 navrhnuté zmeny odsúhlasila
K bodu č. 2
Materiál predložil Ing. Peter Mihálik. Diskusia bola vedená ohľadne členenia kalkulácie predkladanej
dopravcom Mestskému úradu, jednotlivých položkách, ich oprávnenosti a pod.. Komisia uznesením č.
48/2016 odporučila scháliť vlstný návrh - variant č. 4. Navýšenie rozpočtovej položky na prevádzku
MAD (v zmysle variantu č.1) ale o sumu overenú v zmysle požiadavky - doplnenie požadovaných
informácii uvedených v prvej časti tohto uznesenia, na základe rokovania a odsúhlasenia sumy
s dopravcom, vzhľadom na medziročné zníženie ceny PHM.
K bodu č. 3
Materiál predložil Ing. Hložka, svoj zámer predstavil sám navrhovateľ predmetnej činnosti p. Roška.
Členovia komisie sa zaujímali o bezpečnosť zákazníkov a ostatných účastníkov premávky. Komisia
uznesením č. 49/2016 odporučila schváliť predmetný zámer ale požiadala p. Rošku o zaslanie
informácii uvedených v znení uznesenia.
K bodu č. 4.
Komisia uznesením č. 50/2016 odporučil schváliť rozšírenie zóny dopravného obmedzenia a plateného
parkovania. Avšak toto rozšírenie odporúča vykonať až po uskutočnení opatrení uvedených
v uznesení, ktoré musia byť uskutočnené prioritne a v čo najkratšom čase.
K bodu č. 5.
Do bodu rôzne boli na základe požiadavky predsedu komisie zaradené dva materiály.
Komisia uznesením č. 51/2016 odporučila riešiť zvýšenie bezpečnosti priechodu pre chodcov na ulici
Pod Párovcami zrealizovaním nového osvetlenia a umiestnením dopravného značenia (zvýraznenie
priechodu pre chodcov, optická brzda)
Komisia uznesením č. 52/2016 odporučila schváliť rozšírenie jestvujúcej komunikácie situovanej
v rámci vnútrobloku Royova – Kukučínova v Piešťanoch, zároveň komisia odporúča súčasne riešiť
rozšírenie parkovacích plôch vo vnútrobloku Royova – Winterova v zmysle požiadaviek
z predchádzajúceho obdobia
Komisia uznesením č. 53/2016 žiada riešenie podnetov uvedených v uznesení, ktoré ohrozujú
bezpečnosť občanov Mesta Piešťany.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
47/2016
1

Znenie
KpBaVP odsúhlasila zmenu programu - presun materiálu:
Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany - rok
2016 ako bod č. 2, posun ostatných prekladaných materiálov
zaň. Predloženie a prerokovanie materiálov pôvodne
nepredkladaných na Komisiu pre BaVP: Rozšírenie
jestvujúcej komunikácie situovanej v rámci vnútrobloku
Royova - Kukučínova v Piešťanoch a materiálu: Riešenie
bezpečnosti chodcov na ulici Pod Párovcami na priechode
pre chodcov.
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1

Adresát

Termín

Komisia pre
BaVP

04/2016
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2

Dátum konania : 26. 04. 2016
KpBaVP požaduje doplniť do materiálu Mestská
Autobusová Doprava na území Mesta Piešťany - ROK 2016,
ktorý bude predložený Mestskej rade informácie
požadované Komisiou pre výstavbu a dopravu (UZN.
1/12/16 zo dňa 25.04.2016), a naviac požaduje doplniť do
materiálu nasledujúce informácie:
- doplniť porovnanie kalkulácie PHM s reálnym výkazom
PHM za predchádzajúce obdobia
- preveriť či kalkulácia zohľadňuje reálny medziročný
pokles cien PHM
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1

MsR
MsZ

05/2016

MsÚ

05/2016

KpBaVP odporúča Variant č. 1 - Navýšenie rozpočtovej
položky na prevádzku MAD o 60 000 EUR na celkovú
sumu vo výške 390 000 EUR
hlasovanie - za: 0, proti: 6, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
( neodporúča schváliť)
KpBaVP odporúča Variant č. 2 - Zrušenie väčšieho počtu
spojov, liniek, autobusov prostredníctvom vypracovania
optimalizácie
hlasovanie - za: 0, proti: 6, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
(neodporúča schváliť)
KpBaVP odporúča Variant č. 3 - Zrušenie vybraných
spojov - zníženie počtu najazdených km
hlasovanie - za: 0, proti: 6, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
(odporúča schváliť)
Komisia odporúča schváliť variant č. 4 - Navýšenie
rozpočtovej položky na prevádzku MAD (v zmysle variantu
č.1) iba o sumu overenú v zmysle požiadavky - doplnenie
požadovaných informácii uvedených v prvej časti tohto
uznesenia, na základe rokovania a odsúhlasenia sumy
s dopravcom, vzhľadom na medziročné zníženie ceny PHM.
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
(odporúča schváliť)

49/2016

3

KpBaVP odporúča schváliť zámer: Požičiavanie zariadenia Segway v meste Piešťany s pripomienkou:
Žiadateľ predloží MsÚ Piešťany prevádzkové podmienky
(popis ochranných prvkov, prevádzkový čas, prevádzkové
podmienky vyplývajúce zo zmluvy uzatváranej so
zákazníkom, preložiť zápožičnú zmluvu. MsÚ následne
zašle preložené informácie členom komisie pre BaVP
elektronickou poštou.
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
(odporúča schváliť)
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4

51/2016

5

52/2016

5

53/2016

5

Dátum konania : 26. 04. 2016
KpBaVP odporúča schváliť Rozšírenie zóny dopravného
obmedzenia až po splnení nasledujúcich opatrení:
1. Zriadiť komisiu, ktorej úlohou bude vypracovanie novej
parkovacej politiky a jej zavedenia do praxe
2. Zaviesť SMS parkovanie
3. Zaviesť Rezidenčné parkovanie (v prvom rade: Sídlisko
A. Trajan, Vnútroblok Teplická, Vajanského ulica)
4. Zaviesť Zonáciu (diferencované sadzby, časové aj
priestorové)
5. Skrátiť obdobie v ktorom je parkovanie spoplatnené
Po - Pi 8:00 - 16:00
So
8:00 - 13:00
Nedeľa bez úrady
6. Zabezpečiť efektívnu kontrolu Mestskou políciou
Piešťany, do vybaviť Mestskú políciu na tieto činnosti
prostriedkami a dostatočnými pracovnými silami
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
(odporúča schváliť)
KpBaVP odporúča schváliť materiál: Riešenie bezpečnosti
chodcov na ulici Pd Párovcami na priechode pre chodcov
prostredníctvom nového verejného osvetlenia a umiestnenia
dopravného značenia
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
KpBaVP odporúča schváliť Rozšírenie jestvujúcej
komunikácie situovanej v rámci vnútrobloku Royova Kukučínova v Piešťanoch, zároveň komisia odporúča
súčasne riešiť rozšírenie parkovacích plôch vo vnútrobloku
Royova – Winterova v zmysle požiadaviek
z predchádzajúceho obdobia.
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
KpBaVp žiada riešenie nasledujúcich podnetov:
1. Vybrúsiť priechod pre chodcov na sídlisku A. Trajan pred
vstupom do PT Univerzál
2. Opraviť priečnu nerovnosť vozovky pred bytovým
domom M. Bela 2
3. Upraviť Dopravné značenie - dodatková tabuľka na ulici
Vajanského. Nahradiť "Identifikačnú kartu" slovným
spojením : "Rezidenčná karta"
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
(odporúča schváliť)

POZN.:
Zapísal: Ing. Ľuboš Hložka
V Piešťanoch dňa: 26. 04. 2016

Schválil: Ing. Ján Jánošík
Prílohy:

MsÚ
MsR
MsZ

05/2016

MsÚ

05/2016

MsÚ

05/2016

MsÚ
Služby mesta
Piešťany
Mestská
polícia

05/2016

Rozdeľovník:
primátor mesta Piešťany,
zástupca primátora mesta Piešťany,
prednosta MsÚ Piešťany,
Oddelenie právnych a klientskych služieb
Mestská polícia Piešťany
členovia komisie

