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Dátum konania : 06. 06. 2017

Prítomní: Bucko Marián, Hynek Michal Mgr., Macko Pavol Mgr., Müller Peter maj.Mgr., Streicher
Andrej Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Blašková Katarína PhDr., Noskovič Ladislav Ing.
Hostia: Ing. Stanislav Mikuš, PaedDr.Ing.Marcel Mihálik
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017
3. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2016 - záverečný účet
4. Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany
5. Cyklotrasy okolo pešej zóny
6. Návrh riešenia parkovísk vnútroblok Winterova a vnútroblok Royova-Kukučínova
7. Nasvietenie priechodov pre chodcov Krajinská cesta v Piešťanoch
8. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Otvorenie
Prítomných členov komisie privítal predseda komisie a členovia komisie schválili program zasadnutia
v zmysle zaslanej pozvánky.
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017
3. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2016 - záverečný účet
O predkladaných materiáloch informoval spracovateľ Ing.Stanislav Mikuš.
4.Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany
Materiál predkladala spracovateľka, ktorá zároveň o ňom poskytla informáciu. V rámci predloženého
materiálu sa nachádzajú informácie týkajúce sa súčasnej prevádzky mestskej autobusovej dopravy
a návrh Dodatku č.2 k Rámcovej zmluve č. 2480803 zo dňa 22.07.2008 uzatvorenej medzi Mestom
Piešťany a ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava obsahom, ktorého bude
zmena
termínu plnenia zmluvy jeho predĺžením do ..............
5.Cyklotrasy okolo pešej zóny
Na základe schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta – participatívny rozpočet bolo
zadané obstaranie dokumentácie - projekt dopravného značenia „Vyznačenie cyklistických trás okolo
pešej zóny v Piešťanoch“, ktorého predmetom bolo
riešenie vyznačenia cyklistických trás okolo
pešej zóny - lokalita Nitrianska ulica a Mestský park s prepojením na jestvujúce cyklistické trasy
s návrhom potrebných stavebných úprav.
.
6. Návrh riešenia parkovísk vnútroblok Winterova a vnútroblok Royova-Kukučínova
Na základe schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2017 bola zabezpečené
vypracovanie projektovej dokumentácie stavba: „ Parkoviská – vnútroblok Winetrova a vnútroblok
Royova–Kukučínova v Piešťanoch“. V rámci návrhu bolo potrebné riešiť parkovacie plochy
v rámci týchto vnútroblokoch na pozemkoch mesta Piešťany. Pri riešení bolo potrebné rešpektovať
jestvujúcu vzrastlú zeleň a verejné osvetlenie. Súčasťou spracovania dokumentácie je riešenie
odvodnenia parkovacích plôch a v úseku pri jestvujúcich garážach odvodnenie komunikácie a úprava
s rozšírením jestvujúcej prístupovej komunikácie.
7. Nasvietenie priechodov pre chodcov Krajinská cesta v Piešťanoch
Pre zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti chodcov navrhujeme vypracovanie projektovej dokumentácie,
ktorá bude riešiť osvetlenie jestvujúcich priechodov pre chodcov podľa platných STN situovaných na
Krajinskej ceste v Piešťanoch, a to :
1. Nasvietenie priechodu pre chodcov na ceste II/499 – Krajinská v križovatke s MK Hollého
v Piešťanoch
2. Nasvietenie priechodu pre chodcov na ceste II/499 – Krajinská ( pri MK Komenského)
v Piešťanoch.
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Projektová dokumentácia bude podkladom pre podanie žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR.
8.Rôzne
p.Palkechová Beáta – predložila žiadosť obyvateľov Vážskej ulice o zabezpečenie rezidentského
parkovania v úseku od objektu “Kruhovka” po obytný dom Vážska 23. Dôvodom je sústavné dlhodobé
parkovanie vozidiel návštevníkov mesta ( návšteva kúpaliska, a pod.) na vybudovaných parkoviskách,
čím dochádza k situáciácm, že obyvatelia tejto lokality nemajú kde parkovať.
Mgr.Michal Hynek – informoval o sťažnostiach na rušenie nočného kľudu prevádzkou (bar)
nachádzajúcej sa na Nálepkovej ulici pri tzv.veľkom parkovisku – problematika bude riešená Mestskou
políciou
p. Mariánl Bucko - upozornil na potrebu doriešiť kontrólny mechanizmus v súvislosti s výberom dane
za ubytovanie
Uznesenia:
Číslo
Bod
Znenie
Adresát
Termín
prg.
2/2017
2
Komisia odporúča návrh na zmenu programového rozpočtu MsR, MsZ
06/2017
Mesta Piešťany na rok 2017 pod písmenom A/ až Z/
schváliť.
3/2017
3
Komisia odporúča A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta MsR, MsZ
06/2017
Piešťany za rok 2016 - záverečný účet podľa prílohy č.1
schváliť výrokom: - celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad
B/ Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta
Piešťany k 31.12.2016 podľa prílohy č.2 schváliť
4/2017
4
Komisia odporúča návrh dodatku č.2 k Rámcovej zmluve č. MsR, MsZ
06/2017
2480803 zo dňa 22.07.2008 uzatvorenej medzi Mestom
Piešťany a ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02
Trnava obsahom, ktorého bude zmena termínu plnenia
zmluvy jeho predĺžením do 31.12.2020.
5/2017
5
Komisia berie na vedomie predloženú dokumentáciu Palkechová
06/2017
"Dopravné značenie cyklotrás okolo pešej zóny v Beáta
Piešťanoch" s pripomienkou, vodorovné dopravné značenie
realizovať náterom s dlhšou dobou trvácnosti.
6/2017
6
Komisia odporúča riešenie parkovísk vo vnútrobloku Palkechová
06/2017
Royova - Kukučínova v zmysle predloženého návrhu Beáta
schváliť.
7/2017
6
Komisia odporúča riešenia parkovísk vo vnútrobloku Palkechová
06/2017
Winterova v zmysle alternatívy č.2 schváliť.
Beáta
8/2017
6
Komisia odporúča
rokovať s majiteľmi pozemkov Palkechová
06/2017
nachádzajúcich sa vo vnútrobolku Winterova o odkúpení. Beáta
Toto uznesenie komisie nebolo schválené.
9/2017
7
Komisia berie na vedomie návrh nasvietenia priechodov pre Palkechová
06/2017
chodcov na Krajinskej ceste v Piešťanoch.
Beáta
10/2017
8
Komisia odporúča riešiť parkovanie v meste Piešťany Palkechová
06/2017
komplexne vrátane rezidentského parkovanie.
Beáta
Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 07.06.2017
Mgr. Michal Hynek – predseda komisie

Rozdeľovník:
primátor mesta
zástupca primátora mesta
prednosta MsÚ
oddelenie právnych a klientských služieb
čllenovia komisie

