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Dátum konania :27.01.2016

Prítomní: Ing. Ján Jánošík., Marian Bucko, Ing. Ladislav Noskovič, Mgr. Andrej Streicher
Neprítomní: 2
Ospravedlnení: PhDr. Katarína Blašková, maj.Mgr Peter Müller, Ing. Juraj Maco
Hostia: Ing. Eduard Strapatý, Ing. Stanislav Mikuš, Mgr. Marcel Mihalik, Ing. Jozef Ďurák,
Ing. Ľuboš Hložka
Program:
1. Otvorenie
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
3. NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016 A VÝHĽAD NA ROKY
2017 A 2018
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Bod. č. 1 - Otvorenie
Predseda komisie Ing. Ján Jánošík otvoril zasadnutie komisie, predstavil program zasadnutia, vysvetlil členom
komisie dôvod prerokovávania rozpočtu Mesta Piešťany v neskoršom termíne – január 2016 a zaradil do
programu ako bod č. 2 materiál: "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 –
2025“. Pôvodne bol tento materiál predložený komisii navedomie.
Bod. č. 2 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
Ing. Jozef Ďurák predložil materiál: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015
– 2025“, vysvetlil význam dokumentu a jeho nadväznosť na čerpanie euro fondov a možnosť jeho úpravy
v nasledujúcich obdobiach. Predseda komisie požiadal o predstavenie jednotlivých položiek PHSR týkajúcich sa
bezpečnosti a dopravy. Diskusia bola vedená ohľadne zavedenia plateného parkovania na sídlisku A. Trajan,
nutnosti vypracovania programu trvalo udržateľnej mobility, vypracovania parkovacej politiky a jednotlivých
navrhovaných projektoch. Zároveň navrhla doplniť do PHSR 2015-2025 optimalizáciou Mestskej hromadnej
dopravy a nového systému MHD.
Komisia pre BaVP po prerokovaní materiálu: "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na
roky 2015 – 2025" schválila s pripomienkami: Zahrnúť do PHSR 2015-2025 realizáciu systému spoplatneného
parkovania na sídlisku Adam Trajan založený na povinnej registrácii vozidiel rezidentov tohto sídliska
s vyhodnotením dlhodobého parkovania vozidiel neprihlásených do systému (kamerový systém, spoplatnenie
druhého, tretieho vozidla progresívnou sadzbou a pod.) a navrhuje zahrnúť do PHSR optimalizáciou Mestskej
hromadnej dopravy a nového systému MHD.
Bod. č. 3 - NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016 A VÝHĽAD NA
ROKY 2017 A 2018
Prednosta Mestského úradu Piešťany Ing. Eduard Strapatý spolu s vedúcim oddelenia finančných služieb Ing.
Stanislavom Mikušom predstavili materiál: "NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2016 A VÝHĽAD NA ROKY 2017 A 2018". Diskusia bola vedená ohľadne dôvodu neuskutočnenia
opráv budovy Mestskej polície, ktorá bola poškodená počas požiaru susedného objektu v roku 2015, ohľadne
poistného plnenia v danej záležitosti a ohľadne oprávnenosti výšky finančných nárokov na opravu. Ing. Stanislav
Mikuš spolu s náčelníkom mestskej polície vysvetlili, že cena opráv je stanovená v zmysle rozpočtu, ktorý je
súčasťou projektovej dokumentácie opravy a uviedli, že rozsah prác pozostáva nielen z opravy strechy ale aj
nosných konštrukcii budovy (steny, betónový veniec, betónová doska).
Ďalej sa členovia komisie zaujímali o výšku nákladov na dialničné známky a požiadali o zníženie výšky položky
na 50 EUR, teda na jednu diaľničnú známku. V rámci šetrenia navrhli vo väčšej miere využívať bicykle
hliadkami mestskej polície.
Predseda komisie sa dotazoval na zníženie počtu mestských policajtov a krokoch ktoré boli v danej veci
uskutočnené. Náčelník mestskej polície zníženie stavu neodporúča na navrhol hľadať finančné úspory v iných
oblastiach. Predseda komisie požiadal aby mestská polícia vynakladala viac úsilia na zabezpečenie verejného
poriadku a nevykonávala len činnosti dopravnej polície.
Členovia komisie požiadali o vysvetlenie uvedených hodnôt merných jednotiek (skutočná a plánovaná hodnota)
v rozpočte a žiadali o spresnenie týchto údajov. Komisia požiadala o doplnenie údajov do rozpočtu mesta
ohľadom počtu zamestnancov mestskej polície s ich rozdelením podľa funkčného zaradenia (hliadkujúci
policajti, administratívny pracovníci a pod.)
Členovia komisie sa dotazovali na výšku dotácie pre mestskú hromadnú dopravu a možnosť optimalizácie.
Prednosta mestského úradu vysvetlil, že dotácia je stanovená v súlade s rámcovou zmluvou uzavretou
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s dopravcom, ktorej platnosť vyprší v roku 2017. Následne bolo dohodnuté, že pri príprave ďalšej zmluvy sa
bude Mestský úrad zaoberať optimalizáciou Mestskej hromadnej dopravy a navrhuje zahrnúť riešenie nového
systému MHD do PHSR.
Komisia odporučila prehodnotiť sumu 270 000 EUR určených na opravu pešej lávky na Krajinskom moste.
Predseda navrhol aby MsÚ uskutočnil rokovania so správcami sietí, ktorí na predmetnej lávke majú svoje
vedenia s cieľom ich spoluúčasti na finančných nákladoch na rekonštrukciu vzhľadom na to že tieto vedenia sú
umiestnené na nosnej konštrukcii lávky. Ako alternatívu navrhol uzavretie jestvujúcej lávky pre chodcov
a vybudovanie novej lávky na južnej strane mosta čo by malo byť finančne menej náročné ako v súčasnosti
pripravovaná rekonštrukcia.
Predseda komisie odporučil do rozpočtu mesta doplniť realizáciu rozšírenia plôch na parkovanie na ul. A.
Hlinku pri dome č. 51 – 53, vzhľadom na dlhodobú požiadavku miestnych obyvateľov o toto rozšírenie.
Komisia sa dotazovala na rozsah plánovaných rekonštrukčných prác na ulici Sládkovičova. Rekonštrukcia
pozostáva z komplexnej rekonštrukcie uličného priestoru, vrátane cesty, chodníku a súvisiaceho vybavenia.
V rámci rekonštrukcie budú obnovené všetky konštrukčné vrstvy vozovky a chodníku.
Komisia sa zaujímala o obnovu vodorovného dopravného značenia pričom navrhla preskúmať finančnú
výhodnosť použitia drahších materiálov (vodorovné plastové značenie) vzhľadom na ich dlhšiu životnosť
v porovnaní s používaným vodorovným dopravným značením.
Komisia pre BaVP po prerokovaní materiál: "NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2016 A VÝHĽAD NA ROKY 2017 A 2018" schválila s pripomienkami:
1. Znížiť položku Diaľničné známky v podprograme Zabezpečenie verejného poriadku mestskou políciou na
hodnotu 50 EUR (z 4 známok na 1)
2. V programe Bezpečnosť zaktualizovať merné jednotky
- skutočná/plánovaná hodnota
3. Doplniť v Programe 4. Bezpečnosť, k položke mzdy údaj o počte mestských policajtov s rozdelením podľa ich
funkčného
zaradenia
(počet
hliadkujúcich
policajtov,
adm.
pracovníci
a
pod.)
4. Prehodnotiť (znížiť) čiastku 270 000 EUR na položke 10.3 Reko na lávky na Krajinskom moste. Vyvolať
rokovanie s jednotlivými správcami sietí, ktorých vedenia sú umiestnené na nosnej konštrukcii s cieľom ich
finančnej participácie na rekonštrukcii. Zvážiť vybudovanie novej lávky na južnej strane Krajinského mosta.
5. Zahrnúť do rozpočtu realizáciu rozšírenia plôch na parkovanie na ul. A. Hlinku pri dome č. 51 - 53
6. Preskúmať finančnú výhodnosť realizácie vodorovného dopravného značenia z moderných - drahších
materiálov vzhľadom na ich dlhšiu životnosť.
Bod. č. 4 – Rôzne
Komisia pre BaVP požiadala náčelníka Mestskej polície Mesta Piešťany o zavedenie automatizovaného systému
podávania podnetov od hliadkujúcich mestských policajtov pre Služby mesta Piešťany. Hlásenie neporiadku na
verejných priestoroch, poškodenie mestského mobiliáru, poškodenie mestského majetku. Cieľom tohto systému
bude urýchlenie riešenia podnetov.
Komisia pre BaVP požiadala Mestský úrad Piešťany o riešenie dopravnej situácie pri mestskom parkovisku na
Nálepkovej ulici, v čase dopravnej špičky počas ktorej dochádza k zápcham pred predmetným parkoviskom a je
zťažený prístup k Nemocnici A. Wintera. Komisia navrhuje sprejazdnenie komunikácie pred rýchlym
občerstvením pre účely odbočenia na predmetné parkovisko.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
38/2016
2

Znenie
Komisia pre BaVP po prerokovaní materiálu: "Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky
2015 – 2025" schválila s pripomienkami: Zahrnúť do PHSR
2015-2025 realizáciu systému spoplatneného parkovania na
sídlisku Adam Trajan založený na povinnej registrácii
vozidiel rezidentov tohto sídliska s vyhodnotením
dlhodobého parkovania vozidiel neprihlásených do systému
(kamerový systém, spoplatnenie druhého, tretieho vozidla
progresívnou sadzbou a pod.) a navrhuje zahrnúť do PHSR
optimalizáciou Mestskej hromadnej dopravy a nového
systému MHD.
hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 3

Adresát
MsR
MsZ
Ing. Jozef
Ďurák

Termín
02/2016
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3

40/2016

4

41/2016

4

Dátum konania :27.01.2016
Komisia pre BaVP po prerokovaní materiál: "NÁVRH
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA
ROK 2016 A VÝHĽAD NA ROKY 2017 A 2018" schválila
s
pripomienkami:
1. Znížiť položku Diaľničné známky v podprograme
Zabezpečenie verejného poriadku mestskou políciou na
hodnotu
50
EUR
(z
4
známok
na
1)
2. V programe Bezpečnosť zaktualizovať merné jednotky skutočná/plánovaná
hodnota
3. Doplniť v Programe 4. Bezpečnosť, k položke mzdy údaj
o počte mestských policajtov s rozdelením podľa ich
funkčného zaradenia (počet hliadkujúcich policajtov, adm.
pracovníci
a
pod.)
4. Prehodnotiť (znížiť) čiastku 270 000 EUR na položke
10.3 Reko na lávky na Krajinskom moste. Vyvolať
rokovanie s jednotlivými správcami sietí, ktorých vedenia sú
umiestnené na nosnej konštrukcii s cieľom ich finančnej
participácie na rekonštrukcii. Zvážiť vybudovanie novej
lávky
na
južnej
strane
Krajinského
mosta.
5. Zahrnúť do rozpočtu realizáciu rozšírenia plôch na
parkovanie na ul. A. Hlinku pri dome č. 51 - 53
6. Preskúmať finančnú výhodnosť realizácie vodorovného
dopravného značenia z moderných - drahších materiálov
vzhľadom
na
ich
dlhšiu
životnosť.
hlasovanie - za:4, proti:0, zdržali sa:0, neprítomní:3
Komisia pre BaVP požiadala náčelníka Mestskej polície
Mesta Piešťany o zavedenie automatizovaného systému
podávania podnetov od hliadkujúcich mestských policajtov
pre Služby mesta Piešťany. Hlásenie neporiadku na
verejných priestoroch, poškodenie mestského mobiliáru,
poškodenie mestského majetku. Cieľom tohto systému bude
urýchlenie
riešenia
podnetov.
hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 3
Komisia pre BaVP požiadala Mestský úrad Piešťany o
riešenie dopravnej situácie pri mestskom parkovisku na
Nálepkovej ulici, v čase dopravnej špičky počas ktorej
dochádza k zápcham pred predmetným parkoviskom a je
zťažený prístup k Nemocnici A. Wintera. Komisia navrhuje
sprejazdnenie komunikácie pred rýchlym občerstvením pre
účely
odbočenia
na
predmetné
parkovisko.
hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 3

POZN.:
Zapísal: Ing. Ľuboš Hložka
V Piešťanoch dňa: 27. 01. 2016

Schválil: Ing. Ján Jánošík
Prílohy: prezenčná listina

MsR
MsZ
Ing. Eduard
Starpatý
Ing. Stanislav
Mikuš

01/2016

Mestská
Polícia
Mgr. Marcel
Mihálik

02/2016

MsÚ

02/2016

Rozdeľovník:
primátor mesta Piešťany,
zástupca primátora mesta Piešťany,
prednosta MsÚ Piešťany,
Oddelenie právnych a klientskych služieb –
organizačné služby
členovia komisie

