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Dátum konania : 03.05.2016

Prítomní: Ing. Denis Kristek, Ing. Miroslav Otčenáš, Ing. Viliam Vavro, MUDr. Jozef Beňačka, Ing.
Jozef Lipka, Jozef Bardík.
Ospravednení: RNDr. Peter Tremboš
Hostia: Ing. arch. Petra Konečná, Beata Palkechová, Ing. Alena Horešová,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Návrh na predaj pozemku v lokalite mestského Parku pre bazenprojekt s.r.o.
Návrh zmien a doplnkov územného plán mesta Piešťany Č. 10/2011 - v súvislosti s jeho
aktualizáciou po preskúmaní
Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany - rok 2016
Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany v oblasti podpory regionálneho a
miestneho rozvoja
Rôzne
Uznesenia a záver

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie Ing. Denis Kristek privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Uznesenie č.7/2016
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta odporúča pokračovať v rokovaní s firmou bazenprojekt s r.o.
ohľadom výstavby plavárne a wellnes, nakoľko zámer výstavby plavárne je v súlade so závermi PHSR
Opatrenie 2.3.1. v intenciách so stanoviskom komisie legislatívno-právnej zo dňa 11.4.2016.
K bodu 3
Uznesenie č.8/2016
A1/ správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní podľa prílohy č.1 (doplnenú na základe prijatých
uznesení,
týkajúcich
sa
lokality
Heinola
–
Sihoť)
berie na vedomie
B1/ stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného
plánovania - preskúmanie návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011, zo dňa 28.4.2016,
uvedené v prílohe č. 2, berie na vedomie
C10/ odporúča zmenu Z8 v lokalite Heinola – Sihoť – zmenu funkčného využitia plôch
ekostabilizačnej zelene na plochy bývania v zeleni
v
rámci návrhu
zmien
a
doplnkov
Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 schváliť
D1/ odporúča VZN mesta Piešťany, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/1998 – Záväzná časť Územného plánu
sídelného útvaru Piešťany, v súvislosti so schválením ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011 (doplnené na
základe prijatých uznesení, týkajúcich sa lokality Heinola –Sihoť) schváliť

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
Z Á P I S N I C A č. 2 / 2016
Strana 2 z

Dátum konania : 03.05.2016

K bodu 4
Uznesenie č.9/2016
A/ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2 písm. c a d) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dôvodu navýšenia príjmov v položke 111003
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10
Doprava v položke 644001 Dotácie právnickým osobám – MAD o sumu 60 000 € € pričom sa menia
príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 60 000 €, t.j.
riešenie MAD v zmysle variantu č.1 - komisia odporúča neschváliť
B/ návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t.j. riešenie
MAD v zmysle variantu č.2 - komisia odporúča schváliť
C/ návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č.3 – komisia
odporúča neschváliť
K bodu 5
Uznesenie č.10/2016
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta shvaľuje dotáciu pre občianske združenie Centrum architektúry , o.z.
so sídlom Štefánikova 1429/74, 921 01 Piešťany vo výške 5 000€.
Uznesenia:
Číslo
2/2016

Bod
prog
2.

Znenie
Uznsenie č.7/2016

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta odporúča pokračovať
v rokovaní s firmou bazenprojekt s r.o. ohľadom výstavby plavárne
a wellnes, nakoľko zámer výstavby plavárne je v súlade so závermi
PHSR Opatrenie 2.3.1. v intenciách so stanoviskom komisie
legislatívno-právnej zo dňa 11.4.2016.
3/2016

3.

Uznsenie č.8/2016

A1/ správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu ZaD ÚPN
mesta
Piešťany
č. 10/2011
- v súvislosti
s jeho aktualizáciou po preskúmaní podľa prílohy č.1 (doplnenú na
základe prijatých uznesení, týkajúcich sa lokality Heinola – Sihoť)
berie na vedomie
B1/ stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a
bytovej politiky, oddelenia územného plánovania - preskúmanie
návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011, zo dňa 28.4.2016,
uvedené v prílohe č. 2, berie na vedomie
C1/ odporúča zmenu Z8 v lokalite Heinola – Sihoť – zmenu
funkčného
využitia
plôch
ekostabilizačnej zelene na plochy bývania v zeleni v rámci návrhu

Adresát
MsR,
MsZ

MsR,
MsZ

Termín
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zmien
a
Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 schváliť

doplnkov

D1/ odporúča VZN mesta Piešťany, ktorým sa dopĺňa VZN č.
3/1998 – Záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Piešťany,
v súvislosti so schválením ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011
(doplnené na základe prijatých uznesení, týkajúcich sa lokality
Heinola –Sihoť) schváliť
4/2016

4.

Uznesenie č.9/2016
A/ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa §14 ods.2
písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy dôvodu navýšenia príjmov v položke 111003
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia
bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke 644001 Dotácie
právnickým osobám – MAD o sumu 60 000 € € pričom sa menia
príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu o sumu 60 000 €, t.j. riešenie
MAD v zmysle variantu č.1 - komisia odporúča neschváliť

MsR,
MsZ

B/
návrh
spracovať
novú
optimalizáciu
MAD,
resp.
aktualizáciu súčasného systému MAD, t.j. riešenie MAD v zmysle
variantu č.2 - komisia odporúča schváliť
C/ návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD
v rozsahu podľa variantu č.3 – komisia odporúča neschváliť
MsR,
MsZ

Uznesenie č.10/2016
5/2016

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta odporúča schváliť dotáciu pre
občianske združenie Centrum architektúry , o.z. so sídlom Štefánikova
1429/74, 921 01 Piešťany vo výške 5 000€.
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Zapísal: Mgr. Jozef Ďurák

Dátum konania : 03.05.2016

Rozdeľovník:

Schválil: Ing. Denis Kristek - zastupujúci predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 04/05/2016

primátor mesta
zástupca primátora,
prednosta mestského úradu,
Beata Palkechová
Ing. arch. Petra Konečná,
Mgr. Mackovjaková
členovia KSaRM ,

