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Dátum konania : 5.5.2015

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš, PhD., Ing. Eva Wernerová, Ing. Viliam Vavro, Mgr. Michal Kubala
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Otčenáš, Ing. Denis Kristek, MUDr. Beňačka
Hostia: Ing. arch. Jana Vitková, Ing. Luboš Hložka
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – aktualizácia ÚPN
3. Návrh na vklad majetku Mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.

4.
5.
6.
7.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007-2013
Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility
Rôzne
Uznesenia a záver

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie RNDr. Tremboš, PhD. privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
Zmeny v programe KSaRM boli schválené nasledovne: Bod č. 3 bol stiahnutý z programu z dôvodu stiahnutia
predkladateľkou JUDr. Damborákovou.
Bod č. 2 Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility
bod č. 3 Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – aktualizácia ÚPN
bod č. 4 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007-2013
bod č. 5 Rôzne
bod č. 6 Uznesenie a záver

K bodu 2
Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility - Ing. Luboš Hložka informoval o aktualitách odkomunikovaných
s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jediné mesto , ktoré má zatiaľ koncepciu
vypracovanú je Mesto Žilina, ktorým ho bezodplatne vypracovala Žilinská univerzita. Mesto Košice je vo
fáze spracovania koncepcie. Plán vypracovania je približne 1 rok. Ing. Hložka priblížil, aké procesy, nosné témy
budú súčasťou koncepcie. 2.6.2015 bude informačné školenie ku koncepcii plánov udržateľnej mestskej mobility na
Žilinskej univerzite, na ktorej sa zúčastní a dube o nej komisiu informovať. Predseda komisie poukázal na možnosť
prepojenia s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025. Ing. Vavro
spomenul projekt mapy pohybu občanov, ktorý vygeneruje najfrekventovanejšie trasy pohybu obyvateľstva. RNDr.
Tremboš, PhD. poukázal na intravilán mesta, na ktorý sa treba sústrediť, odporúča začať svojpomocne
s prieskumom prípadne dotazníkom, pretože je potrebné mať údaje pred zadaním spracovania dokumentu.
Uznesenie č. 21/2015 Komisia odporúča vedeniu mesta vyčleniť finančné prostriedky z položky štúdie pre granty
a pripraviť návrh na spracovanie Koncepcie plánov udržateľnej mestskej mobility mesta Piešťany schváliť.
K bodu 3
Ing. arch Jana Vitková predstavila návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č.10/2011,
informovala o termíne stretnutia v Mestskej knižnici so všetkými odborníkmi zapojenými do tvorby, ako aj
s verejnosťou. Zhrnula všetky najvýraznejšie zmeny a doplnky v ÚPN. Členovia komisie sa informovali na
konkrétne komunikácie. Do 25.5.2015 sa budú zbierať pripomienky verejnosti. Pripomienky príde predstaviť Ing.
arch. Vitková Komisii pre stratégiu a rozvoj mesta dňa 9.6.2015. Ing. Vavro sa informoval, či zmeny pôjdu na úkor
zelených plôch, resp. či má mesto zmeraný úbytok zelených plôch. Uberať sa plánuje v Malej Vrbine. Ing.
Wernerová poukázala na nedotknuteľnosť plôch v Genereli zelene- regulovaných nezastavateľných plôch, ktoré
boli následne predstavené. K zmenám funkčného využitia sa predstavilo 9 lokalít.
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Uznesenie č. 22/2015 KSaRM odporúča písomne informovať všetkých dotknutých vlastníkov parciel, u ktorých
dochádza k rekvalifikácii charakteristiky ich parciel z pohľadu územného plánu mesta schváliť.
Uznesenie č.23/2015 KSaRM odporúča lokalitu A./ Vážsky ostrov vyčleniť z navrhovaných zmien a doplnkov
územného plánu a ponechať jeho súčasné zaradenie neschváliť.
B. odporúča lokalitu Heinola vyčleniť z navrhovaných zmien a doplnkov územného plánu a ponechať jeho súčasné
zaradenie schváliť.
C./ odporúča lokalitu Malá Vrbina vyčleniť z navrhovaných zmien a doplnkov územného plánu a ponechať jeho
súčasné zaradenie schváliť.
Uznesenie č. 24/2015 KSaRM odporúča, aby sa mesto Piešťany vo zvýšenej miere zaujímalo o starostlivosť a režim
údržby cenných prírodných území v súkromnom vlastníctve, komunikovalo s majiteľmi a hľadalo spôsob riešenia
problémov – bezdomovci, skládky, poškodzovania územia a jeho postupná devastácia schváliť.
K bodu 4:
Program PHSR 2007-2013. Členovia komisie sa informovali na postup MsÚ pri zadávaní verejného obstarávania
na vypracovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025.
PHSR na roky 2007-2013 sa bude priebežne kontrolovať pri tvorbe nového PHSR na roky 2015-2025.
K bodu 5
Rozprava o Rezorte Piešťany, návrh doplniť webstránku Rezortu Piešťany o aktuálne informácie, otvorená otázka
tvorby Koncepcie cestovného ruchu v meste Piešťany.
Uznesenie č.25/2015 KSaRM odporúča mestu, aby začalo urýchlene pracovať Koncepcii rozvoja cestovného
ruchu.
Uznesenie č.26/2015 KSaRM odporúča, aby zástupca mesta v správnej rade Rezortu mesta Piešťany presadil
konkrétne opatrenia, ktoré zabezpečí Rezort Piešťany pre rok 2016 a podmienil finančný príspevok mesta
naplneným týchto opatrení schváliť.
Uznesenie č.27/2015 KSaRM odporúča, aby Referát podnikania, služieb a cestovného ruchu predložil správu
o činnosti v cestovnom ruchu za obdobie od roku 2013.
Komisia sa venovala lisu od starostky obce Banka ohľadom stanoviska spolupodieľať sa na výstavbe cyklochodníka
z fondov IROP spájajúci obce Banka, Moravany nad Váhom po ľavej strane Obtokového ramena. Úsek tvoriaci
časť cyklochodníka prechádzajúci k.ú. Piešťany by mal byť v celkovej dĺžke 1000 m.
V bode rôzne vystúpil za Propolis, n.o. Ing. Vavro a predstavil aplikáciu Ideasity, ktorú ponúkol mestu. Komisia
berie na vedomie.
K bodu 6 Uznesenia:
Číslo
21/2015

Bod
prog
2.

Znenie
Uznesenie č.21/2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča:

Adresát
Ref.
financií

vedeniu mesta vyčleniť finančné prostriedky z položky Štúdie pre granty
a pripraviť návrh na spracovanie Koncepcie plánov udržateľnej mestskej
mobility mesta Piešťany schváliť.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 3

22/2015

3.

Uznesenie č. 22/ 2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča:

RÚS,
Ing.arch.
Vitková,

Termín
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písomne informovať všetkých dotknutých vlastníkov parciel, u ktorých
dochádza k rekvalifikácii charakteristiky ich parciel z pohľadu územného
plánu mesta schváliť.
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 3
Uznesenie č.23/2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča:

23/2015

lokalitu A./ Vážsky ostrov vyčleniť z navrhovaných zmien a doplnkov
územného plánu a ponechať jeho súčasné zaradenie neschváliť.
Hlasovanie: za: 2 , proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomný: 3
lokalitu B./ Heinola vyčleniť z navrhovaných zmien a doplnkov územného
plánu a ponechať jeho súčasné zaradenie schváliť.
Hlasovanie: za: 3 , proti: 0, zdržali sa: 1, neprítomný: 3
Lokalitu C./ Malá Vrbina vyčleniť z navrhovaných zmien a doplnkov
územného plánu a ponechať jeho súčasné zaradenie schváliť.
Hlasovanie: za: 3 , proti: 0, zdržali sa: 1, neprítomný: 3
Uznesenie č. 24/2015

24/2015

KSaRM odporúča:
aby sa mesto Piešťany vo zvýšenej miere zaujímalo o starostlivosť a režim Referát
údržby cenných prírodných území v súkromnom vlastníctve, komunikovalo životného
s majiteľmi a hľadalo spôsob riešenia problémov – bezdomovci, skládky, prostredia
poškodzovania územia a jeho postupná devastácia schváliť.
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 3

25/2015

5.

Prednostka
MsÚ
Piešťany

Uznesenie č. 25/2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča:
Mestu Piešťany, aby začalo urýchlene pracovať na Koncepcii
cestovného ruchu schváliť.

rozvoja

Hlasovanie: za: 4 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 3

26/2015

Uznesenie č.26/2015
KSaRM odporúča:
aby zástupca mesta v správnej rade Rezortu mesta Piešťany presadil
konkrétne opatrenia, ktoré zabezpečí Rezort Piešťany pre rok 2016
a podmienil finančný príspevok mesta naplneným týchto opatrení schváliť.
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 3

27/2015

Uznesenie č.27/2015
KSaRM odporúča:
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aby Referát podnikania, služieb a cestovného ruchu predložil správu
o činnosti v cestovnom ruchu za obdobie od roku 2013 schváliť.
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný:3
KSaRM berie na vedomie aplikáciu IDEASITY predstavenú organizáciou
Propolis, n.o.

Zapísala: Mgr. Jarmila Vilčeková

Schválil: RNDr. Peter Tremboš, PhD. - predseda komisie
V Piešťanoch dňa:11.5. 2015

Referát
podnikania,
služieb
a cestovného
ruchu

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
Ing. arch. Vitková,
JUDr. Damboráková
Ing. Luboš Hložka
členovia KSaRM

