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Dátum konania : 19.10.2017

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš, PhD., Ing. Viliam Vavro, Ing. Jozef Lipka, MUDr. Jozef Beňačka, PhD.,
Ing. Tomáš Zelenay
Ospravedlnení: Mgr. Jozef Bardik, Ing. Denis Kristek
Hostia: Ing. arch. Petra Konečná
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 – úprava záväznej časti
ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov
3. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany – presun rozpočtových položiek
4. Rôzne
5. Uznesenia a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie RNDr. Peter Tremboš, PhD. privítal prítomných, otvoril rokovanie komisie a na úvod
oznámil zmenu na poste tajomníka komisie. Pána Mgr. Jozefa Ďuráka nahradila pracovníčka odboru
oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta - projektové a investičné služby, pani PhDr. Zlata Čierna
Plšková.
K bodu 2
Ing. Arch. Petra Konečná odprezentovala a zdôvodnila návrh zmien a doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej
zóny Piešťany č. 4/2016 – úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov.
Nasledovala krátka diskusia, v ktorej bolo konštatované, že navrhovaná zmena vyplýva z charakteru
zástavby riešeného územia a vychádza v ustretí občanom mesta.
K bodu 3
Predseda komisie RNDr. Peter Tremboš, PhD. na základe podkladov od Ing. Stanislava Mikuša
sprostredkoval informáciu a odôvodnenie návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany –
presun rozpočtových položiek. Upozornil, že dôvodom navrhovaných zmien rozpočtu je potreba
dofinancovania školstva z dôvodu zvýšenia tarifných miezd s účinnosťou od 1.9.2017. Navrhnutý bol presun
položiek vo výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2017.
V nasledujúcej diskusii sa Ing. Viliam Vavro opýtal na spôsob riešenia takejto situácie, ak by nedošlo
k úsporám pri financovaní dlhovej služby. Prítomných členov komisie tiež zaujímalo, akým spôsobom boli
vypočítané finančné nároky vyplývajúce z potreby dofinancovania školstva.
K bodu 4
Ing. Tomáš Zelenay v diskusii upozornil na potrebu zlepšiť v Piešťanoch podmienky pre investorov
s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť a znížiť mieru odchodu obyvateľov za prácou mimo mesta.
Zároveň sa informoval na nástroje, ktoré má mesto k dispozícii pri riešení tohto problému. Predseda komisie
upozornil na fakt, že v súčasnosti ekonomika v meste čelí problému nedostatku pracovných síl. Ďalším
problémom je fakt, že veľká časť zamestnancov pracuje v nízkopríjmových odvetviach. Úsilie vedenia
mesta by sa malo zamerať najmä na rozvoj ekonomických aktivít s vysokou pridanou hodnotou, ktoré
vytvoria pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných pracovníkov – napríklad v oblasti kreatívneho
priemyslu, high-tech, biotechnológií a podobne. Za významný nástroj riadeného rozvoja mesta považuje
aktívnu pozemkovú politiku. Predseda komisie navrhol, aby sa tejto problematike venovala zvýšená
pozornosť, komisia by sa touto témou mala zaoberať na niektorom z ďalších stretnutí.
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Uznesenia:
Číslo
Bod
2/2017
2.

Znenie

Uznesenie č. 1/2017
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta schválila Návrh zmien a
doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 –
úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných
regulatívov
A/ správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu Zmien a
doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č.4/2016 – úprava záväznej časti
ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov, uvedenú
v prílohe č.1
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0

B/ stanoviská a pripomienky vznesené k návrhu Zmien a doplnkov
ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016, uvedené v prílohe č.2
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0

C/ odporúčanie vyhodnotenia pripomienkového konania (výrok ku
stanoviskám a pripomienkam uplatneným pri prerokovaní ) návrhu
Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č.4/2016, ako je uvedené
v prílohe č. 3
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0

D/ stanovisko Obvodného úradu Trnava, odboru
výstavby a bytovej politiky - preskúmanie návrhu Zmien
a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016, uvedené v prílohe č. 4
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0

E/ odporúča návrh Zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany č.
4/2016 - úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou
funkčných regulatívov
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0

zdržal sa: 0

F/ odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany č.15/2001, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

Adresát

MsR,
MsZ

Termín
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Uznesenie č. 3/2017
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta schválila Návrh na zmenu
Programového rozpočtu mesta Piešťany – presun rozpočtových
položiek.
3.

Hlasovanie:
za: 5
proti: 0

Zapísala: PhDr. Zlata Čierna Plšková

MsR,
MsZ

zdržal sa: 0

Rozdeľovník:

Schválil: RNDr. Peter Tremboš, PhD. – predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 20/10/2017

primátor mesta
zástupca primátora
prednosta mestského úradu
organizačné služby
členovia KSaRM,

