Komisia MsZ Piešťany pre bezpečnosť a verejný poriadok
Z Á P I S N I C A č. 2/2018
Strana 1 z 3

Dátum konania : 25.04.2018

Prítomní: Blašková Katarína PhDr., Bucko Marián, Macko Pavol Mgr., Noskovič Ladislav Ing.,
Streicher Andrej Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Hynek Michal Mgr., Müller Peter maj.Mgr.
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018
3. Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany
4. Zámer využitia časti pozemku parcela č. 3537/1 k.ú. Piešťany
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Otvorenie
Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť predsedu komisie Mgr. Hyneka , bol primerane použitý
rokovací poriadok MsR, prítomní členovia komisie navrhli a schválili vedením komisie p. Mariána
Bucku. Členovia komisie schválili program zasadnutia v zmysle zaslanej pozvánky.
2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018.
3. Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany
Informáciu k predloženému materiálu poskytla spracovateľka p. Palkechová.
Spracovatelia projektu optimalizácie predložili 3 možnosti riešenia mestskej autobusovej dopravy, a to
1) zvýšenie prevádzkovej produktivity v rámci súčasného stavu
2) nákladová optimalizácia
3) prepravná optimalizácia
Vzhľadom na dopracovanie projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany je
potrebné pre objektívne dopracovanie tohto projektu optimalizácie vybrať jednu z viacerých možností
predložených spracovateľom projektu optimalizácie.
Súčasťou tohto material je aj návrh riešenia statickej dopravy v meste Piešťany, a to v dvoch
variantoch – variant č.1 – problematiku riešiť zavedením niektorých opatrení v rámci súčasného
systému plateného parkovania ( zmena sadzby za parkovacie karty, rozšírenie zóny plateného
parkovania),
variant č.2 - problematiku parkovania riešiť komplexne, a to spracovaním dokumentu Koncepcia
statickej dopravy v meste Piešťany, t.j. statická, dynamická, pešia a cyklistická doprava, pričom by
bola podporovaná funkcia mestskej autobusovej dopravy, pešej a cyklistickej dopravy.
4. Zámer využitia časti pozemku parcel č. 3537/1 k.ú. Piešťany
K predloženému materiálu poskytla informáciu spracovateľka p. Palkechová. Jedná sa o pozemok
parcela č. 3537/1 vo vlastníctve Mesta Piešťany, ktorý sa nachádza za objektom bývalého TUZEXU
v lokalite sídliska A.Hlinku v Piešťanoch. Predmetná plocha je z časti upravená asfaltovým povrchom,
na ploche sa nachádza zásobovacia rampa a náletové dreviny. Predložený zámer využitia tejto plochy
je v nasledovnom rozsahu :
- časť tejto plochy využiť na vytvorenie parkovacích miest pre odstavovanie vozidiel, ktorých
vodiči ďalej cestujú za prácou autobusovou alebo vlakovou dopravou a jednak obyvateľmi
priľahlého sídliska.
- časť plochy využiť na umiestnenie garáží, ktorá by bola
ponúknutá v rámci verejnej
o obchodnej súťaže na stavbu, resp. umiestnenie hotových garáží.
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5. Rôzne
p. Palkechová
- uviedla problematiku parkovania motorového vozidla na chodníku pred obytným domom na ulici
8.mája č. 8,9, ktoré bráni prístupu pre záchranné vozidlá ku vchodom obytného domu – problematiku
je podľa vyjadrenia komisie potrebné riešiť prostredníctvom kontroly polície,
- predložila požiadavku obyvateľov sídliska Valová týkajúcu sa parkovania vozidiel v rámci
vnútrobloku na tomto sídlisku – členovia komisie navrhujú problematiku riešiť osadením zónových
značiek zákazu státia na vjazdoch do vnútrobloku sídliska.
Uznesenia:
Číslo
12/2018

Bod
prg.
2

13/2018

3

Znenie
Komisia odporúča
A/ zvýšenie novootvorenie rozpočtovej položky 321 Sadové úpravy Prednádražie (NFP) na sumu 83 827,-€
schváliť
B/ zvýšenie novootvorenie rozpočtovej položky 321 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Považská (NFP) na
sumu 662 237,- € schváliť
C/ zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 321 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ružová (NFP) na sumu
402 770,- € schváliť
D/ zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 Sadové úpravy Prednádražie (NFP), program 9 - Životné
prostredie, kód zdroja 111, na sumu 83 827,- € schváliť
E/ zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 Sadové úpravy Prednádražie (spolufinancovanie), program 9
- Životné prostredie, kód zdroja 41, na sumu 4 412,-€
schváliť
F/ zvýšenie novotvorenej rozpočtovej položky 717 002 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Považská (NFP),
program 6 - Školstvo, kód zdroja 111, na sumu 662 237,- €
schváliť
G/ zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 Zníženie energetickej náročnosti MŠ považská
(spolufinancovanie), program 6 - Školstvo, kód zdroja 41, na
sumu 35 131,- € schváliť
H/ zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ružová (NFP),
program 6 - Školstvo, kód zdroja 111, na sumu 402 770,- €
schváliť
I/ zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ružová
(spolufinancovanie), program 6 - Školstvo, kód zdroja 41, na
sumu 21 198,- € schváliť
J/ navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy
rozpočtu na rok 2018 na sumu 29 486 529,- € a celkové
výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok
2018 na sumu 29 208 873,- € schváliť
Komisia odporúča uskutočnenie optimalizácie mestskej
autobusovej dopravy na území mesta Piešťany spôsobom
zvýšenia prevádzkovej produktivity v rámci súčasného
stavu mestskej dopravy v meste Piešťany ( písmeno A)
schváliť

Adresát

Termín

MsR, MsZ

05/2018

MsR, MsZ

05/2018
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14/2018

3

15/2018

4

Dátum konania : 25.04.2018
Komisia odporúča riešenie statickej dopravy v zmysle
variantu č.2 ( písmeno E) schváliť
Komisia odporúča zámer využitia časti pozemku parcela č.
3537/1 k.ú. Piešťany v zmysle predloženého návrhu
schváliť

MsR, MsZ

05/2018

MsR, MsZ

05/2018

POZN.:

Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 30.05.2018
Schválil: Marián Bucko
Prílohy:

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

