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Dátum konania : 24.04.2018

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš, PhD., Ing. Viliam Vavro, Ing. Denis Kristek, Ing. Jozef Lipka,
Ing. Tomáš Zelenay, Ing. Marian I. Fabian
Ospravedlnený: Mgr. Jozef Bardík
Spracovatelia: Ing. arch. Petra Konečná, PhDr. Ema Žáčková, p. Palkechová, Ing. Stanislav
Mikuš, Mgr. Marta Ladická
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018
3. Návrh na obstaranie a spracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – Zmeny
funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb.
4. Žiadosť o vyjadrenie stanoviska mesta Piešťany k realizácii projektu rozvoja športovej
Infraštruktúry – výstavbe viacúčelovej haly na území mesta Piešťany
5. Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany
6. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
7. Rôzne
8. Uznesenia a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1:
Predseda komisie, RNDr. Tremboš, privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie. V úvode
požiadal zúčastnených o odsúhlasenie programu rokovania komisie.
Program rokovania bol odsúhlasený počtom hlasov 4 vzhľadom na počiatočnú prítomnosť štyroch
členov komisie.
K bodu 2
Predseda komisie, RNDr. Tremboš, predstavil druhý bod programu a následne otvoril diskusiu,
v ktorej sa ujali slova jednotliví zúčastnení členovia komisie:
- Ing. Fabian položil otázku potrebnosti/nutnosti realizácie projektu „Sadové úpravy
Prednádražie v meste Piešťany“,
- Ing. Lipka zdôraznil, že predmetné sídlisko nepodstúpilo rekonštrukciu za uplynulých min. 30
rokov a skonštatoval, že životnosť niektorých drevín uplynula,
- Ing. Lipka zároveň skonštatoval, že položka 662 237,- € na projekt „Zníženie energetickej
náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany“ je príliš vysoká.
Prítomný ďalšieho rokovania komisie Ing. Zelenay.
Prítomní členovia komisie Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018
schválili.
K bodu 3
Ing. arch Konečná, spracovateľ materiálu Návrh na obstaranie a spracovanie Zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Piešťany – Zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických
a právnických osôb, predstavila koncepciu zmien a doplnkov ÚP mesta Piešťany a prítomných členov
podrobne oboznámila s jednotlivými navrhovanými zmenami a doplnkami.
Prítomný ďalšieho rokovania komisie Ing. Kristek.
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K bodu 4
PhDr. Žáčková, spracovateľ materiálu Žiadosť o vyjadrenie stanoviska mesta Piešťany k realizácii
projektu rozvoja športovej Infraštruktúry – výstavbe viacúčelovej haly, oboznámila prítomných
členov komisie s predkladaným materiálom. Zdôraznila, že v súčasnej fáze sa jedná o zistenie
predbežného záujmu, resp. súhlasu Mesta s predkladaným projektom.
Predseda komisie otvoril následne diskusiu, v ktorej sa zároveň ujal slova:
- RNDr. Tremboš skonštatoval, že v uvedenom materiáli chýbajú nároky na mestský rozpočet,
- Ing. Kristek skonštatoval, že priestory na beh v predpokladanej lokalite Mojmírova ul. sú
v súčasnosti stále využívané verejnosťou, zároveň poukázal na možnosť vybudovania
parkoviska na neďalekej ploche za budovou bývalého Tuzexu,
- Ing. Lipka skonštatoval, že lokalita na Mojmírovej ul. je najvhodnejšou potenciálnou
kapacitou na vybudovanie športovej haly, je však potrebné územie urbanisticky doriešiť,
- Ing. Kristek navrhol ako vhodnú lokalitu pre umiestnenie viacúčelovej športovej haly budovu
a plochu bývalého Vodohospodárskeho učilišťa na Komenského ulici,
- Ing. Vavro podotkol, že v prípade lokality Komenského by nebolo vhodné sústrediť všetky
aktivity na jedno miesto.
K bodu 5
Pani Palkechová, spracovateľ materiálu Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území
mesta Piešťan, priblížila zúčastneným jednotlivé varianty optimalizácie MHD a poznamenala, že
predmetný dokument je potrebné obstarať čo najskôr.
Predseda komisie otvoril diskusiu:
- RNDr. Tremboš skonštatoval, že mesto má byť v prvom rade pre ľudí, je potrebné dostať autá
von z centra mesta, k problematike statickej dopravy navrhol, keďže sa navzájom nevylučujú,
aby boli realizované oba navrhované varianty,
- Ing. Lipka nastolil otázku, čo je cieľom optimalizácie MHD? Ak je cieľom uvoľniť mesto od
áut, potom je potrebné skvalitniť MHD – odbremenenie lokalít – osobne odporúča variantu C/,
- Ing. Zelenay – odporúča variantu B/,
- RNDr. Tremboš – skonštatoval, že MHD denne prepraví 2 tis. osôb a navrhuje vydať Kartu
Piešťanca, ktorá umožní dopravu pre obyvateľov mesta „zadarmo“,
- Ing. Lipka poukázal na mesto Žilinu ako príklad, akou cestou sa uberať, skonštatoval, že je
potrebné prispôsobiť linky študentom vo vzdialenejších lokalitách a že jediná cesta k riešeniu
dopravy, resp. statickej dopravy je drasticky zvýšiť parkovné,
K bodu 6
Mgr. Ladická, spracovateľ materiálu Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany, oboznámila prítomných s aktuálnym stavom predkladaného materiálu.
Predseda komisie otvoril diskusiu:
- RNDr. Tremboš namietol opakovane nesúlad so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja nie je jasné, či a do akej miery boli splnené v PHSR uvedené úlohy,
- Ing. Lipka podotkol, že je nutné trvať na koncepčných veciach, a zároveň poznamenal, že
chýba koncepcia na samotnom úrade.
K bodu 7
Predseda komisie, RNDr. Tremboš, otvoril diskusiu v bode Rôzne. O slovo požiadal Ing. Fabian, ktorý
prítomných informoval o pripravovanom leteckom seminári/workshope pod názvom „Šanca pre malé
regionálne letiská“, konaný pod záštitou župana TTSK a primátora Mesta Piešťany:
- Termín konania: 07.06.2018
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Cieľ workshopu: výmena informácií o spôsobe zabezpečenia prevádzky a financovania letísk,
možnosti podpory a rozvoja leteckej dopravy a budúcich zámeroch prevádzkovateľov,
vlastníkov letísk a štátnej správy za medzinárodnej účasti prednášateľov.
Ing. Fabian skonštatoval, že je potrebné vyzbierať cca 2 000 €,
RNDr. Tremboš odporučil obrátiť sa priamo na primátora Mesta,
Ing. Fabian informoval o ďalšom pripravovanom podujatí „Študentský letecký deň na
piešťanskom letisku“, ktorého hlavným cieľom je oboznámiť žiakov ZŠ s históriou
slovenského a československého letectva a v rámci besedy s leteckou komunitou poukázať na
možnosti uplatnenia sa v letectve
Termín konania: 30.05.2018

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Komisie.
8. Uznesenia:
Číslo
13/2018

Bod Znenie
2.

Adresát

Uznesenie č. 13/2018
MsR
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní Návrhu na zmenu
MsZ
programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 odporúča
schváliť
A/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 321 – Sadové
úpravy Prednádražie (NFP) na sumu 83 827,- €.

B/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 321 – Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Považská (NFP) na sumu 662 237,€.

C/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 321 – Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Ružová (NFP) na sumu 402 770,- €.

D/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Sadové
úpravy Prednádražie (NFP), program 9 – Životné prostredie, kód
zdroja 111, na sumu 83 827,- €,.

E/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Sadové
úpravy Prednádražie (spolufinancovanie), program 9 – Životné
prostredie, kód zdroja 41, na sumu 4 412,- €.

F/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 –
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Považská (NFP), program
6 – Školstvo, kód zdroja 111, na sumu 662 237,- €,.

G/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 –
Zníženie
energetickej
náročnosti
MŠ
Považská
(spolufinancovanie), program 6 – Školstvo, kód zdroja 41, na
sumu 35 131,- €.

H/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 –
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ružová (NFP), program 6
– Školstvo, kód zdroja 111, na sumu 402 770,- €,.

I/

Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 –
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Zníženie
energetickej
náročnosti
MŠ
Ružová
(spolufinancovanie), program 6 – Školstvo, kód zdroja 41, na
sumu 21 198,- €.
J/

Navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu
na rok 2018 na sumu 29 486 529,- € a celkové výdavky
Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu
29 208 873,- €.

Hlasovanie:
Za: 5
14/2018

3.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/2018

MsR
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní Návrhu na MsZ
obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta
Piešťany – Zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi
fyzických a právnických osôb odporúča schváliť
A/ odporúča návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Piešťany (ZaD ÚPN) – zmeny funkčného
využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

B/ odporúča uhradenie nákladov, spojených s obstaraním a
spracovaním predmetných ZaD ÚPN mesta Piešťany fyzickými
a právnickými osobami, ktoré obstaranie zmien vyvolali
Hlasovanie:
Za: 6
15/2018

3.

3.

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/2018

MsR
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní Návrhu na MsZ
obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta
Piešťany – Zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi
fyzických a právnických osôb odporúča vytvoriť časový priestor pre
oslovenie verejnosti s možnosťou podania ďalších návrhov zmien
a doplnkov ako aj pre Mestský úrad, aby mohol spracovať vlastné
návrhy na zmeny a doplnky.
Hlasovanie:
Za: 6

16/2018

Proti: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/2018

MsR
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní Návrhu na MsZ
obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta
Piešťany – Zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi
fyzických a právnických osôb odporúča Mestskému úradu, aby
v súvislosti s procesom zmien a doplnkov ÚPN prehodnotil lokalitu
„Predné“ z hľadiska výškového zónovania, intenzity a charakteru
zástavby.
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Dátum konania : 24.04.2018
Uznesenie č. 17/2018

MsR
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní Návrhu na MsZ
obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta
Piešťany – Zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi
fyzických a právnických osôb odporúča spracovanie územného plánu
zóny pre lokalitu Starých Piešťan.
Hlasovanie:
Za: 6

18/2018

4.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 18/2018
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní žiadosti
o vyjadrenie stanoviska mesta Piešťany k realizácii projektu rozvoja
športovej infraštruktúry – výstavbe viacúčelovej haly na území mesta
Piešťany odporúča schváliť

MsR
MsZ

A/ Realizáciu projektu Slovenského zväzu hádzanej – výstavby
viacúčelovej športovej haly na parcele č. 10078/1 o celkovej výmere
10956 m2 v lokalite A. Trajan, bikrosový areál nadväzujúci na areál
ZŠ Scherera s možnosťou využiť celú nezastavanú časť parcely medzi
objektom školy a areálom Národného a poľnohospodárskeho centra
Hlasovanie:
Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 1

B/ Realizáciu projektu Slovenského zväzu hádzanej – výstavby
viacúčelovej športovej haly na parcele č.9892 o celkovej výmere
24 314 m2 v lokalite - areál ZŠ ul. Brezová s možnosťou využiť časť
parcely vo výmere do cca 3000 m2
Hlasovanie:
Za: 0
19/2018

4.

Proti: 5

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 19/2018
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča
schváliť

MsR
MsZ

A/ Realizáciu projektu Slovenského zväzu hádzanej – výstavby
viacúčelovej športovej haly na parcele č. 10078/1 o celkovej výmere
10956 m2 v lokalite Mojmírova ul.
Hlasovanie:
Za: 6
20/2018

4.

5.

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/2018
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča
preveriť aj iné možnosti lokalizácie, napr. na parc. č. 9865/7 v lokalite
Brezová, ktorá je v majetku Trnavského samosprávneho kraja
Hlasovanie:
Za: 6

21/2018

Proti: 0

Proti: 0

MsR
MsZ

Zdržal sa: 0
MsR
MsZ

Uznesenie č. 21/2018
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Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní Projektu
optimalizácie mestskej hromadnej dopravy na území mesta Piešťany
odporúča schváliť
A/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na
území mesta Piešťany spôsobom zvýšenia prevádzkovej produktivity
v rámci súčasného stavu mestskej autobusovej dopravy v meste
Piešťany
Hlasovanie:
Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 0

B/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území
mesta Piešťany spôsobom nákladovej optimalizácie mestskej
autobusovej dopravy v meste Piešťany
Hlasovanie:
Za: 1

Proti: 3

Zdržal sa: 2

C/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na
území mesta Piešťany spôsobom prepravnej optimalizácie mestskej
autobusovej dopravy v meste Piešťany
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

D/ riešenie statickej dopravy v zmysle variantu č.1
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

E/ riešenie statickej dopravy v zmysle variantu č.2
Hlasovanie:
Za: 6
22/2018

6.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/2018
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní predložené
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany k 31.12.2017 berie na vedomie

MsR
MsZ

Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zapísal:

Rozdeľovník:

Mgr. Marta Ladická
V Piešťanoch dňa: 24.04.2018

1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia

Schválil:
RNDr. Peter Tremboš, PhD.
V Piešťanoch dňa: 24.04.2018
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