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Dátum konania :15.03.2016

Prítomní: PhDr. Katarína Blašková, Bucko Marián, Ing. Ján Jánošík, Mgr. Pavol Macko, Mgr. Andrej
Streicher
Neprítomní: 0
Ospravedlnení: maj.Mgr. Peter Müller, Ing. Ladislav Noskovič
Hostia: JUDr. Lívia Damboráková, Ing. Mgr. Marcel Mihalik, JUDr. Pavol Vermeš PhD, Beáta
Palkechová, Ing. Ľuboš Hložka
Program:
1. Otvorenie
2. NÁVRH DODATKU Č.1 K ŠTATÚTU KOMISIÍ MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA
PIEŠŤANY
3. SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE PIEŠŤANY ZA ROK 2015
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
K bodu č. 1
Predseda Ing. Ján Jánošík na úvod predstavil nového člena komisie Mgr. Pavla Macka.
K bodu č. 2
JUDr. Pavol Vermeš PhD a JUDr. Lívia Damboráková odprezentovali materiál: NÁVRH DODATKU
Č.1 K ŠTATÚTU KOMISIÍ MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY. Diskusia bola
vedená ohľadne spôsobu predkladania materiálov do komisií. Komisia požadovala aby mala možnosť
prerokovať ktorýkoľvek materiál predkladaný do ostatných komisii. Za týmto účelom požaduje aby
boli všetky materiály predkladané do komisii zhrnuté v zozname, pričom tento zoznam by bol
predložený predsedom a tí by si vyberali, ktoré z materiálov majú súvis s ich činnosťou a následne by
ich prerokovali. Komisia pre BaVP uznesením č. 42/2016 po prerokovaní materiál: "NÁVRH
DODATKU Č.1 K ŠTATÚTU KOMISIÍ MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY"
odporučila schváliť s pripomienkou: Doplniť štatút o bod, v ktorom bude zadefinovaný systém
prideľovania do jednotlivých komisii s tým, že zoznam (všetkých materiálov predkladaných komisii)
bude zaslaný predsedom komisii, ktorý následne požiadajú zástupcu primátora v prípade záujmu o
materiál o pridelenie bodu do komisie.
K bodu č. 3
Náčelník mestskej polície Piešťany Ing. Mgr. Marcel Mihálik odprezentoval materiál: SPRÁVA O
ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE PIEŠŤANY ZA ROK 2015. Členovia komisie sa dotazovali na
jednotlivé body správy a požadovali vysvetlenia k jednotlivým častiam správy, k výške pokút a pod..
Komisia pre BaVP uznesením č. 43/2016 po prerokovaní materiál: "SPRÁVA O ČINNOSTI
MESTSKEJ POLÍCIE PIEŠŤANY ZA ROK 2015" vzala na vedomie s pripomienkami:
1.Doplniť správu o štruktúru zamestnancov MP a ich začlenenie do jednotlivých funkcii.
2. Správa by mala každoročne obsahovať súvis s rozpočtom vrátane jej materiálového zabezpečenia.
3.Doplniť správu o informáciu o mimoriadnej udalosti – požiar strechy MP, ktorá mala taktiež súvis
s rozpočtom.
4.Doplniť do správy informáciu a zhodnotenie programu "BE SAFE"
K bodu č. 4
V bode rôzne jednotlivý členovia komisie predkladali svoje postrehy ohľadne bezpečnosti a verejného
poriadku.
Komisia pre BaVP požiadala uznesením č 44/2016 náčelníka Mestskej Polície Piešťany o preverenie
prideľovania známok pre psov – dôvod náhrady kovových známok plastovými.
Komisia pre BaVP požiadala uznesením č. 45/2016 náčelníka Mestskej Polície Piešťany o preverenie
možnosti zamestnávať na dohodu osoby (napríklad dôchodcov) za účelom ich umiestnenia na
priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl za účelom riadenia dopravy - zastavovania vozidiel pri
presune detí cez priechody. Taktiež žiada o preverenie nutnosti preškolenia týchto osôb a splnenia
ostatných náležitostí.
Komisia pre BaVP si dala uznesením č. 46/2016 za záväzok do skončenia ich funkčného obdobia
vyriešiť parkovanie vozidiel v oblasti sídliska A. Trajan. Komisia navrhuje zavedenie systému
rezidenčného parkovania, s určením diferencovanej sadzby za úhradu parkovania (1., 2., 3., ... vozidlo),
presné vyznačenie parkovacích stojísk a navrhuje vypracovanie štúdie o prestavbe VIII. ZŠ na mestský
parkovací dom.
Náčelník mestskej polície bol požiadaný o informáciu o stave plnenia uznesenia 40/2016 z 8.
zasadnutia komisie konanej dňa 27. 01. 2016 ohľadom zautomatizovania podávania informácii medzi
MP a Službami mesta Piešťany – podávanie podnetov od hliadkujúcich mestských policajtov. Náčelník
mestskej polície prisľúbil na komisii konanej v máji 2016 účasť poskytovateľov uvedených systémov,
ktoré sú v súčasnosti zavedené v niekoľkých mestách na Slovensku.
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Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
42/2016
2

43/2016

3

44/2016

4

45/2016

4

46/2016

4

Dátum konania :15.03.2016
Znenie

Adresát

Termín

Komisia pre BaVP po prerokovaní materiál: "NÁVRH
DODATKU Č.1 K ŠTATÚTU KOMISIÍ MESTKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA PIEŠŤANY" odporučila
schváliť s pripomienkou:
Doplniť štatút o bod, v ktorom bude zadefinovaný systém
prideľovania do jednotlivých komisii s tým, že zoznam
(všetkých materiálov predkladaných komisii) bude zaslaný
predsedom komisii, ktorý následne požiadajú zástupcu
primátora v prípade záujmu o materiál o pridelenie bodu do
komisie.
hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2
Komisia pre BaVP po prerokovaní materiál: "SPRÁVA O
ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE PIEŠŤANY ZA ROK
2015"
vzala
na
vedomie
s
pripomienkami:
1.Doplniť správu o štruktúru zamestnancov MP a ich
začlenenie do jednotlivých funkcii.
2. Správa by mala každoročne obsahovať súvis s rozpočtom
vrátane jej materiálového zabezpečenia.
3.Doplniť správu o informáciu o mimoriadnej udalosti –
požiar strechy MP, ktorá mala taktiež súvis s rozpočtom.
4.Doplniť do správy informáciu a zhodnotenie programu
"BE SAFE"
hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2

Oddelenie
právnych
a klientskych
služieb:
JUDr. Pavol
Vermeš PhD,
JUDr. Lívia
Damboráková

04/2016

Mestská polícia
Ing. Mgr.
Marcel Mihalik

04/2016

Komisia pre BaVP požiadala náčelníka Mestskej Polície
Piešťany o preverenie prideľovania známok pre psov –
dôvod náhrady kovových známok plastovými.
Komisia pre BaVP požiadala náčelníka Mestskej Polície
Piešťany o preverenie možnosti zamestnávať na dohodu
osoby (napríklad dôchodcov) za účelom ich umiestnenia na
priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl za účelom riadenia
dopravy - zastavovania vozidiel pri presune detí cez
priechody. Taktiež žiada o preverenie nutnosti preškolenia
týchto osôb a splnenia ostatných náležitostí.
hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 2
Komisia pre BaVP si dala za záväzok do skončenia ich
funkčného obdobia vyriešiť parkovanie vozidiel v oblasti
sídliska A. Trajan.
Komisia navrhuje zavedenie systému rezidenčného
parkovania, s určením diferencovanej sadzby za úhradu
parkovania (1., 2., 3., ... vozidlo), presné vyznačenie
parkovacích stojísk a navrhuje vypracovanie štúdie
o prestavbe VIII. ZŠ na mestský parkovací dom.

Mestská polícia

04/2016

Mestská polícia

04/2016

Komisia pre
BaVP
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja mesta
- doprava

04/2016

hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 2
POZN.:
Zapísal: Ing. Ľuboš Hložka
V Piešťanoch dňa: 15. 03. 2016

Schválil: Ing. Ján Jánošík
Prílohy:

Rozdeľovník:
primátor mesta Piešťany,
zástupca primátora mesta Piešťany,
prednosta MsÚ Piešťany,
Oddelenie právnych a klientskych služieb
Mestská polícia Piešťany
členovia komisie

