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Dátum konania :02.03.2015

Prítomní: Blašková Katarína PhDr., Bucko Marián, Jánošík Ján Ing., Maco Juraj Ing., Müller Peter
maj.Mgr., Streicher Ľubomír Ing.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Noskovič Ladislav Ing.
Hostia: Hložka Ľuboš Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Vilčeková Jarmila Mgr.
Program:
1. Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany 2007-2013
2. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2014
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok otvoril predseda komisie Ing. Ján Jánošík.
Komisia schválila program zasadnutia.
Bod č. 1 - "VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A
SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PIEŠŤANY 2007 - 2013"
O predloženom materiáli poskytla informácie Mgr. Jarmila Vilčeková. Po prerokovaní materiálu
komisia pre BaVP uznesením č. 9/2015 zobrala materiál na vedomie.
Bod č. 2 - "SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE PIEŠŤANY ZA ROK 2014"
O predloženom materiáli poskytol informácie náčelník Mestskej polície Piešťany gen. prefekt
Ing. Mgr. Marcel Mihálik. Počas diskusie odpovedal na otázky členov komisie týkajúce sa pracovných
stretnutí náčelníka mestskej polície, viceprimátora mesta Piešťany, riaditeľa policajného zboru,
a zástupcu bezpečnostnej služby ochrany kúpeľov. Komisia požiadala o preverenie, či sa týchto
stretnutí môže zúčastniť aj predseda komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok. Náčelník mestskej
polície prisľúbil prizvanie predsedu komisie na tieto stretnutia. Následne bola diskusia vedená ohľadne
pultu centrálnej ochrany, mestských objektov naň napojených a kamerového systému mestskej polície.
Po prerokovaní materiálu komisia pre BaVP uznesením č. 10/2015 zobrala materiál na vedomie.
Bod č. 3 „Rôzne“
V tomto bode bola komisii pre BaVP predstavená Ing. Ľubošom Hložkom žiadosť spoločnosti
HOREZZA, a.s. o schválenie prepravy kočiarom s konským záprahom. Nakoľko predložená žiadosť
neposkytovala dostatok informácii k jej posúdeniu komisia uznesením č. 11/2015 požiadala
o doplnenie žiadosti o podrobný popis prepravnej trasy, vizualizáciu kočiaru, popis vybavenia povozu
a stanovíšť, hygienického zabezpečenia povozu a požiadala o odprezentovanie zámeru žiadateľom na
nasledujúcej komisii.
Komisii pre BaVP bola Ing. Ľubošom Hložkom predložená informácia o zámere OC Kaufland
o umiestnenie dopravnej závory na priľahlom parkovisku.
Predseda komisie pre BaVP Ing. Ján Jánošík predložil komisii materiál „Žiadosť o dobudovanie
chodníkov na ul. Orviský kút“. Po prerokovaní materiálu komisia uznesením č. 12/2015 požiadala
o predloženie predmetného materiálu komisii pre výstavbu a dopravu a komisii pre životné prostredie.
Predseda komisie pre BaVP Ing. Ján Jánošík predložil komisii materiál „Návrh na vybudovanie
komunikácie s parkovacími miestami v CMZ na ul. Royova za domom č. 8, 10, 12, 14“.
Po prerokovaní materiálu komisia uznesením č. 13/2015 požiadala o predloženie predmetného
materiálu komisii pre výstavbu a dopravu a komisii pre životné prostredie.
Z diskusie vedenej na záver komisie pre BaVP vyplynulo odporúčanie vypracovania koncepcie
parkovania na území mesta Piešťany, spoplatnenia parkovacích stojísk, určenia diferenciácie sadzieb za
parkovanie v nadväznosti na lokalitu parkovania a zavedenie rezidenčeného parkovania.
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Uznesenia:
Číslo
9/2015

Bod
prg.
1

10/2015

2

11/2015

3

12/2015

3

13/2015

3

Znenie

Adresát

Komisia pre BaVP po prerokovaní berie na vedomie
materiál: "VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA
PIEŠŤANY
2007
2013"
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
Komisia pre BaVP po prerokovaní berie na vedomie
materiál: "SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ
POLÍCIE
PIEŠŤANY
ZA
ROK
2014"
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
K žiadosti spoločnosti HOREZZA, a.s., o schválenie
prepravy kočiarom s konským záprahom komisia pre BaVP
požaduje od žiadateľa doplnenie podania o podrobný
popis prepravnej trasy, vizualizáciu kočiaru, popis
vybavenia povozu a stanovíšť, hygienického zabezpečenia
povozu a požaduje odprezentovanie zámeru žiadateľom na
nasledujúcej
komisii
pre
BaVP.
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
K materiálu predloženému predsedom komisie: "Žiadosť o
dobudovanie chodníkov na ul. Orviský kút" komisia pre
BaVP požaduje predloženie materiálu komisii pre
výstavbu a dopravu a komisii pre životné prostredie.
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1
K materiálu predloženému predsedom komisie: "Návrh na
vybudovanie komunikácie s parkovacími miestami v CMZ
na ul. Royova za domom č. 8, 10, 12, 14" komisia pre
BaVP požaduje predloženie materiálu komisii pre
výstavbu a dopravu a komisii pre životné prostredie.
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1

Termín

MsR
MsZ

03/2015

MsR
MsZ

03/2015

Hložka Ľuboš,
Ing.

03/2015

Hložka Ľuboš,
Ing.

03/2015

Hložka Ľuboš,
Ing.

03/2015

POZN.: počas komisie boli v bode predložené nasledovné materiály v uvedenom poradí:
 žiadosti spoločnosti HOREZZA, a.s., o schválenie prepravy kočiarom s konským záprahom
 poskytnutie informácie o zámere OC Kaufland o vybudovaní dopravnej závory
 žiadosť o dobudovanie chodníkov na ul. Orviský kút
 návrh na vybudovanie komunikácie s parkovacími miestami v CMZ na ul. Royova za domom č. 8,
10, 12, 14
Zapísal: Ing. Ľuboš Hložka
V Piešťanoch dňa: 03. 03. 2015

Schválil: Ing. Ján Jánošík – predseda komisie
Prílohy: prezenčná listina

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

