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Dátum konania :27.10.2015

Prítomní: Blašková Katarína PhDr., Bucko Marián, Jánošík Ján Ing., Müller Peter maj.Mgr., Noskovič
Ladislav Ing., Streicher Andrej Mgr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Maco Juraj Ing.
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 - 2025
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Bod. č. 1
Predseda komisie Ing. Ján Jánošík otvoril zasadnutie komisie a predstavil program zasadnutia
Bod. č. 2
Materiál: „Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025“ predložila Mgr.
Jarmila Vilčeková. Materiál bol prerokovaný spoločne s komisiou pre životné prostredie a komisiou
pre stratégiu a rozvoj mesta. V spoločnej diskusii bol viacerými účastníkmi vyjadrený názor, že
predmetný dokument nie je kvalitne pripravený, ďalej boli prediskutované otázky ohľadne prípadného
neschválenia predmetného dokumentu a jeho dopady na prideľovanie dotácii Mestu Piešťany. Komisia
pre bezpečnosť a verejný poriadok uznesením č. 37/2015 neodporučila schváliť predmetný materiál.
Bod č. 3
V bode č. 3 - Rôzne predseda komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok informoval členov komisie
o záveroch stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. októbra pred 7. základnou školou na Brezovej ulici.
V predmetnom mieste dochádza v čase približne od 7:40 do 8:00 teda v čase kedy privážajú rodičia
deti do školy k častému porušovaniu všeobecných predpisov súvisiacich s premávkou na pozemných
komunikáciách a taktiež porušovaniu zákazov uložených zákazovým dopravným značením v dôsledku
čoho dochádza ku krátkodobej zápche na uliciach Brezová a Komenského. Ing. Hložka vysvetlil, že
danej problematike sa na základe predmetného stretnutia venuje úsek dopravy a predstavil návrh
dopravného značenia ktoré má byť osadené na novovybudovaných parkovacích stojiskách, ktoré v čase
od 7:30 do 8:00 majú byť vyradené pre rodičov dovážajúcich deti do priľahlej školy. Komisia
uznesením č. 34/2015 požiadala MsÚ o osadenie dopravného značenia - Parkovanie (P RÉSERVÉ) s
dodatkovou tabuľkou s textom: "Vyhradené pre vozidlá dovážajúce deti do školského zariadenia počas
školských dní v čase od 7:30 do 8:00." Po osadení značenia žiada komisia preskúmať jeho efektivitu a
v prípade nezlepšenia situácie pokračovať v osadení ďalšieho vhodného dopravného značenia. Taktiež
komisia žiada o zaslanie informácie 7. ZŠ o novom režime parkovania a chystanej kontrole
dodržiavania jestvujúceho dopravného značenia Mestskou políciou, ktorá má informovať rodičov o
chystaných zmenách a kontrolách.
V súvislosti s predchádzajúcim uznesením bola diskusia vedená ohľadne kontroly dodržiavania
predpisov Mestskou políciou. Komisia uznesením č. 35/2015 požiadala Mestskú políciu a MsÚ aby
zabezpečila regulovanie dopravy na priechodoch pre chodcov v okolí školských zariadení počas
príchodu žiakov do škôl osobami, ktoré nie sú zamestnancami Mestskej polície (napríklad
dobrovoľníci, dôchodci a podobne) a aby bolo zabezpečené riadne vyškolenie týchto osôb a boli
vybavené reflexnými vestami s nápisom "ŠKOLA" s cieľom uvoľnenia kapacít Mestskej polície na
výkon iných činností súvisiacich s bezpečnosťou a poriadkom v meste.
Predseda komisie Ing. Ján Jánošík upozornil na zápchy na Bratislavskej ulici, v súvislosti s výstavbou
predajne Lídl poukázal na možné zhoršenie jestvujúceho stavu z tohto dôvodu, navrhol komisii
odporučiť vypracovanie PD a realizáciu pre výstavbu miestnych komunikácii sprístupňujúcich sídlisko
A. Trajan s okolitými lokalitami, ktoré sú súčasťou územného plánu. Komisia pre BaVP odporučila
MsZ Mesta Piešťany uznesením č. 36/2015 zahrnúť do rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016
vypracovanie PD miestnej komunikácie spájajúcej Dopravnú ulicu a sídlisko A. Trajan (poza cintorín a
areál výskumného ústavu rastlinnej výroby) a vypracovanie PD a realizáciu miestnej komunikácie
spájajúcej svetelnú križovatku cesty I/61 - Bratislavská a miestnej komunikácie sprístupňujúcej sídlisko
A. Trajan s ulicami Dlhá a Hlboká (popri záhradkárskej oblasti a parkoviska zimného štadiónu).
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Zároveň žiada MsÚ o rokovanie s cieľom preveriť možnosť výstavby s osobami a organizáciami, na
ktorých pozemkoch by stavby mali byť umiestnené alebo by mali byť umiestnené v ich ochrannom
pásme (Výskumný ústav rastlinnej výroby, Železnice SR, Slovenský pôdohospodársky fond ).
Predseda komisie zároveň požiadal prítomného člena Hasičského a záchranného zboru Ing. Ladislava
Noskoviča o zabezpečenie podporného stanoviska zo strany Hasičského zboru. O rovnaké podporné
stanovisko zároveň požiadal taktiež prítomného zástupcu náčelníka Mestskej polície Bc. Petra Gogola.
Uznesenia:
Číslo
34/2015

Bod
prg.
3

35/2015

3

36/2015

3

37/2015

2

Znenie
Komisia pre BaVP žiada MsÚ po prerokovaní situácie na
ulici Brezová na parkovacích plochách pri 7. ZŠ osadiť
dopravné značenie - Parkovanie (P RÉSERVÉ) s
dodatkovou tabuľkou s textom: "Vyhradené pre vozidlá
dovážajúce deti do školského zariadenia počas školských dní
v čase od 7:30 do 8:00." Po osadení značenia žiada komisia
preskúmať jeho efektivitu a v prípade nezlepšenia situácie
pokračovať v osadení ďalšieho vhodného dopravného
značenia. Taktiež komisia žiada o zaslanie informácie 7. ZŠ
o novom režime parkovania a chystanej kontrole
dodržiavania jestvujúceho dopravného značenia Mestskou
políciou, ktorá má informovať rodičov o chystaných
zmenách
a
kontrolách.
hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 2
Komisia pre BaVP požiadala Mestskú políciu a MsÚ aby
zabezpečila regulovanie dopravy na priechodoch pre
chodcov v okolí školských zariadení počas príchodu žiakov
do škôl osobami ktoré nie sú zamestnancami Mestskej
polície (napríklad dobrovoľníci, dôchodci a podobne) a aby
bolo zabezpečené riadne vyškolenie týchto osôb a boli
vybavené reflexnými vestami s nápisom "ŠKOLA" s cieľom
uvoľnenia kapacít Mestskej polície na výkon iných činností
súvisiacich s bezpečnosťou a poriadkom v meste.
hlasovanie - za:5, proti:0, zdržali sa:0, neprítomní: 2
Komisia pre BaVP odporúča MsZ Mesta Piešťany zahrnúť
do
rozpočtu
Mesta
Piešťany
na
rok
2016
vypracovanie PD a realizáciu miestnej komunikácie
spájajúcej Dopravnú ulicu a sídlisko A. Trajan (poza
cintorín a areál výskumného ústavu rastlinnej výroby) a
vypracovanie PD a realizáciu miestnej komunikácie
spájajúcej svetelnú križovatku cesty I/61 - Bratislavská a
miestnej komunikácie sprístupňujúcej sídlisko A. Trajan s
ulicami Dlhá a Hlboká (popri záhradkárskej oblasti a
parkoviska zimného štadiónu). Zároveň žiada MsÚ o
rokovanie s cieľom preveriť možnosť výstavby s osobami a
organizáciami, na ktorých pozemkoch by stavby mali byť
umiestnené alebo by mali byť umiestnené v ich ochrannom
pásme (Výskumný ústav rastlinnej výroby, Železnice SR,
Slovenský
pôdohospodársky
fond
)
hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 2
Komisia pre BaVP po prerokovaní materiálu odporúča
schváliť Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany
na
roky
2015-2025
hlasovanie - za: 0, proti: 4, zdržal sa: 1, nehlasovali: 2
(komisia neodporúča materiál schváliť)

Adresát

Termín

MsÚ
Mestská
polícia

11/2015

MsÚ
Mestská
polícia

11/2015

MsZ
MsÚ

11/2015

MsZ

11/2015
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POZN.:
Zapísal: Ing Ľuboš Hložka
V Piešťanoch dňa: 29. 10. 2015

Schválil: Ing. Ján Jánošík
Prílohy: prezenčná listina

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

