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Dátum konania :04.05.2015

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: Hložka Ľuboš Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr.
Program:
1. Otvorenie
2. NÁVRH NA VKLAD MAJETKU MESTA PIEŠŤANY DO MAJETKU - ZÁKLADNÉHO
IMANIA SPOLOČNOSTI LETISKO PIEŠŤANY, a.s.
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Bod. č. 1
Predseda komisie otvoril zasadnutie, predstavil program zasadnutia a informoval členov komisie pre
BaVP o tom, že Bod. č. 2 nebude predmetom rokovania na tomto zasadnutí komisie.
Bod. č. 2
Materiál: NÁVRH NA VKLAD MAJETKU MESTA PIEŠŤANY DO MAJETKU - ZÁKLADNÉHO
IMANIA SPOLOČNOSTI LETISKO PIEŠŤANY, a.s., nebol v komisii pre BaVP prerokovaný,
vzhľadom na to, že bol predkladateľom stiahnutý z prerokovania.
Bod. č. 3
V tomto bode bola vedená diskusia ohľadne fungovania mestskej polície. Predseda komisie a jej
členovia upozornili náčelníka mestskej polície a zároveň ho požiadali o zameranie sa jej príslušníkov
najmä na udržovanie poriadku na území mesta, ochranu mestkého majetku a ochranu čistoty v meste
Piešťany. Zároveň sa dopytovali na spôsob hodnotenia výkonu príslušníkov mestskej polície
a požiadali o zefektívnenie spôsobu ich hodnotenia.
Jednotlivý členovia komisie predniesli svoje podnety, ktoré je riešiť Mestským úradom Mesta
Piešťany. Komisia pre BaVP uznesením č. 19/2015 požiadala Mestský úrad Mesta Piešťany o riešenie
nasledujúcich podnetov:
1. Na cylistickej a pešej komunikácii prepojujúcej MK Vážska a kolokruh nahradiť pevný regulačný
stĺpik sklápovateľným, zdôvodu umožnenia bezkolízneho prejazdu vozidiel záchranných zložiek.
2. Preverenie možnosti označenia podchodu pod Krajiínský most (dopravné značenie, označenie žltočiernym lemom), takým spôsobom aby bola zaistená bezpečnosť osôb využívajúci tento podchod a
následné vykonanie týchto opatrení.
3. Zrušíť jedno parkovacie miesto vyhradené pre TAXI v tesnej blízkosti prichodu pre chodcov cez
MK Nálepkova pri Hotely EDEN a presnúť ho za existujúce parkovacie stojiská v smere k parkovisku
Nálepkova.
4. Prešiešiť situáciu parkovania vozidiel na ulici Železničná pred byt. domom A. Hlinku 1-13. Šikmým
odstavovaním vozdiel prichádza v predmetnej lokalite najmä pred dopravným značením - Zákaz
zastavenia k zúženiu priechodného profilu komunikácie, čím je ohrozená bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, navrhujeme situáciu riešiť osadením zvylsého dopravného značenia alebo
premalovaním a kontrolovaním jestvujúceho vodorovného dopravného značenia
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Uznesenia:
Číslo
19/2015

Bod
prg.
3

Znenie

Adresát

Termín

Komisia pre BaVP požaduje od Mestkého úradu Mesta
Piešťany
riešenie
nasledujúcich
podnetov:
1. Na cylistickej a pešej komunikácii prepojujúcej MK
Vážska a kolokruh nahradiť pevný regulačný stĺpik
sklápovateľným, zdôvodu umožnenia bezkolízneho prejazdu
vozidiel
záchranných
zložiek.
2. preverenie možnosti označenia podchodu pod Krajiínský
most (dopravné značenie, označenie žlto-čiernym lemom),
takým spôsobom aby bola zaistená bezpečnosť osôb
využívajúci tento podchod a následné vykonanie týchto
opatrení.
3. Zrušíť jedno parkovacie miesto vyhradené pre TAXI v
tesnej blízkosti prichodu pre chodcov cez MK Nálepkova pri
Hotely EDEN a presnúť ho za existujúce parkovacie stojiská
v smere k parkovisku Nálepkova.
4. Prešiešiť situáciu parkovania vozidiel na ulici Železničná
pred byt. domom A. Hlinku 1-13. Šikmým odstavovaním
vozdiel prichádza v predmetnej lokalite najmä pred
dopravným značením - Zákaz zastavenia k zúženiu
priechodného profilu komunikácie, navrhujeme situáciu
riešiť osadením zvylsého dopravného značenia alebo
premalovaním a kontrolovaním jestvujúceho vodorovného
dopravného značenia.
hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 0

MsÚ Piešťany

05/2015

POZN.:
Zapísal: Ing. Ľuboš Hložka
V Piešťanoch dňa: 05. 05. 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

