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Dátum konania : 08.10.2018

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš, PhD., Ing. Jozef Lipka, Ing. Marian I. Fabian, Ing. Tomáš Zelenay
Ospravedlnení: Ing. Viliam Vavro, Mgr. Jozef Bardík
Neprítomní: Ing. Denis Kristek
Spracovatelia: p. Palkechová, Ing. Arch. Konečná, Ing. Mikuš
Hostia: Ing. Igor Ševčík - ARGUS – DS, s.r.o.

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh cyklotrás lokalita staré Piešťany - príloha č. 1, príloha č. 2
3. Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu zóny HEINOLA PIEŠŤANY - Sekcia "I" (v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb) a spracovanie
zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podnetov fyzických a právnických
osôb
4. Návrh Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky
2020 a 2021
5. Rôzne
6. 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 plným
počtom hlasov 4 prítomných členov komisie.
K bodu 2
Pani Palkechová a Ing. Igor Ševčík - ARGUS – DS, s.r.o., spracovatelia materiálu Návrh cyklotrás
lokalita staré Piešťany, predstavili zámery Štúdie. Predseda komisie k predkladanému materiálu
následne otvoril diskusiu:
- Ing. Lipka – zdôraznil potrebu v úseku od Železného mosta po Kolonádový most vylúčiť pohyb
cyklistov po korune hrádze, navrhol viesť cyklotrasu po jestvujúcej komunikácii na jej úpätí,
chodník na hrádzi rezervovať pre peších.
K bodu 3
Ing. arch. Konečná, spracovateľ materiálu Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov
Územného plánu zóny HEINOLA - PIEŠŤANY - Sekcia "I" (v súvislosti s podnetmi fyzických
a právnických osôb) a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe
podnetov fyzických a právnických osôb, predstavila zámery predkladaného materiálu.
Predseda komisie k predkladanému materiálu následne otvoril diskusiu. V rámci nej navrhol hlasovanie
k prijatiu uznesenia.
K bodu 4
Predseda komisie skonštatoval, že členovia komisie sa s predkladaným materiálom „Návrh
Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021“ pre
jeho oneskorené zverejnenie na webovom sídle Mesta nemali možnosť oboznámiť. Zároveň prítomných
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členov komisie informoval, že k predkladanému materiálu bolo zvolané spoločné rokovanie členov
komisií MsZ v zasadačke Mestskej Knižnice dňa 10.10.2018 o 16,00 hod.
RNDr. Tremboš k predkladanému materiálu následne otvoril diskusiu, v ktorej sa ujal slova:
- skonštatoval, že najzávažnejšou záležitosťou Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok
2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 je návrh na prijatie úverov na financovanie
kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2019:
- dlhodobý úver – plaváreň 4 400 000 €
- Ing. Lipka – poznamenal, že v prípade predmetného návrhu na prijatie úverov na financovanie
kapitálových výdavkov pre plaváreň sa jedná o tzv. „danajský dar“ pre nastupujúcu samosprávu.
Členovia komisie k predkladanému materiálu neprijali žiadne uznesenie.
K bodu 5, 6
Predseda komisie, RNDr. Tremboš, otvoril v bode 5 diskusiu, v ktorej sa nikto neujal slova.
Záverom predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.
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K bodu 6
Uznesenia:
Číslo
43/2018

Bod
2.

Znenie
Uznesenie č. 43/2018
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní Návrhu cyklotrás lokalita
staré Piešťany odporúča spracovateľom prehodnotiť vedenie cyklotrasy
pozdĺž Biskupického kanála a preferovať vedenie trasy po jestvujúcej miestnej
komunikácii, situovanej pod hrádzou.
Hlasovanie:
Za: 3

44/2018

3.

Adresát

Proti: 1

MsR
MsZ

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 44/2018
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní

MsR
MsZ

A/ odporúča návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného
plánu zóny HEINOLA – PIEŠġANY – sekcia „I“ (v súvislosti s podnetmi
fyzických a právnických osôb)
- schváliť
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

B/ odporúča uhradenie nákladov, spojených s obstaraním a spracovaním
predmetných ZaD ÚPN-Z HEINOLA – PIEŠġANY – sekcia „I“ fyzickými a
právnickými osobami, ktoré obstaranie zmien vyvolali
- schváliť
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zapísal:

Rozdeľovník:

Mgr. Marta Ladická
V Piešťanoch, dňa 09.10.2018

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 11.10.2018
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