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Dátum konania : 9.6.2015

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš, PhD., Ing. Eva Wernerová, Ing. Viliam Vavro, Mgr. Michal Kubala, Ing.
Miroslav Otčenáš, Ing. Denis Kristek, MUDr. Beňačka
Hostia: Ing. arch. Jana Vitková, Mgr. Jozef Drahovský
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany 10/2011 v súvislosti s jeho
aktualizáciou po preskúmaní
3. Metodika pre určenie finančnej podpory z rozpočtu Mesta Piešťany pre športové kluby pôsobiace na území
Mesta Piešťany

4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Obnova verejného osvetlenia v meste
Piešťany“
5. Rôzne
- Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility - informácie zo školenia na Žilinskej univerzite zo dňa 23.6.2015
- Informácie k verejnému obstarávaniu na vypracovanie PHSR mesta Piešťany na roky 2015-2025
- Určenie výšky dotácií pre Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta
6. Uznesenia a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1

Predseda komisie RNDr. Tremboš, PhD. privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany 10/2011 v súvislosti s jeho
aktualizáciou po preskúmaní. Ing. arch. Jana Vitková predstavila pripomienky po zverejnení návrhu zmien
a doplnkov ÚPN mesta Piešťany. Informovala o pripomienkach dotknutých orgánov štátnej správy a ich
požadovaných úpravách. Fyzické osoby podali 11 písomných pripomienok. Časť z nich vyhodnotil
Referát územnej správy. Zvyšné prejdú mestským zastupiteľstvom Piešťany. Následne budú občania
vyzvaní a informovaní o stanovisku mesta.
Uznesenie č. 28/2015 časť B1 navrhnuté z dôvodu akceptovania Generelu dopravy mesta Piešťany.
Uznesenie č.28/2015 KSaRM odporúča:
preformulovať uznesenie B1 na: odporúča neakceptovať pripomienky na zrušenie situovania PG
v lokalite Teplického parku schváliť.
B2/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Malá Vrbina v pôvodnom funkčnom využití plôch, t.j.
ako „plochy verejnej zelene“ neschváliť.
B3/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Vážsky ostrov v pôvodom funkčnom využití plôch, t.j.
ako „ plochy prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou“ schváliť.
B4/ KSaRM odporúča:
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akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Heinola – Sihoť v pôvodnom funkčnom využití plôch,
t.j. ako „ plochy ekostabilizačnej zelene“ neschváliť.
B5/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na doplnenie regulácie pre plochy Z6 – plochy občianskej vybavenosti, a to zachovať pri
budúcej zastaviteľnosti plôch min. 20% plochy pre zeleň schváliť.
B6/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na ponechanie južnej časti lokality Z9 Malá vrbina – p.č. 10125/4 ako miestne
biocentrum neschváliť.
B7/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky upraviť zastavovací regulatív pre plochu Z9 – Malá vrbina v rámci funkčnej
a priestorovej regulácie záväznej časti: limit podlažnosti na 1 nadzemné podlažie neschváliť.
Uznesenie č. 29/2015 KSaRM odporúča:
aby sa Mestský úrad Piešťany zaoberal dopracovaním výškových regulatívov v metroch v rámci doplnkov a zmien
Územného plánu mesta Piešťany schváliť.
B8/ KSaRM odporúča:
upresniť v textovej časti ZaD ÚPN 10/2011 vedenie trasy „cyklistickej cestičky Vrbové- Piešťany“ po nevyužívanej
železničnej trati Piešťany – Vrbové schváliť.
K bodu 3

Metodika pre určenie finančnej podpory z rozpočtu Mesta Piešťany pre športové kluby pôsobiace na
území Mesta Piešťany. Mgr. Drahovský predstavil koncepciu metodiky na základe ktorej budú žiadosti
hodnotené. Metodika by prispela k eliminácii subjektívneho pohľadu komisie pri hodnotení žiadostí o
dotáciu Mesta Piešťany. Predstavil kritéria hodnotenia na základe atraktiviy, počtu členov, hospodárenia
klubu, úspešnosti klubu, verejných aktivít, tradície klubu.
MUDr. Beňačka poukázal na subjektivitu pri kritérii atraktivity. Navrhol prehodnotiť aj počty
tréningových hodín, nakoľko je to u každého športu individuálne, rovnako aj počet členov, ako aj potrebu
rozdelenia na individuálne a kolektívne športy. Predseda komisie poukázal na to, kto bude kontrolovať, či
sú informácie v žiadosti o dotácie pravdivé. Predseda navrhol, aby sa postupne dopracovala metodika
podľa pripomienok.
Uznesenie č. 30/2015 KSaRM:
Metodiku pre určenie finančnej podpory z rozpočtu Mesta Piešťany pre športové kluby berie na vedomie a
odporúča jej dopracovanie.
K bodu 4

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany“
Uznesenie č.31/2015 KSaRM odporúča:
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A/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany“, ktorý je realizovaný Mestom Piešťany a
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Piešťany a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany schváliť
B/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci schváliť
C/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci schváliť.
K bodu 5

Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility - informácie zo školenia na Žilinskej univerzite zo dňa 23.6.2015. Tajomníčka komisie podala informácie zo školenia ohľadom predpokladanej výzvy z programu iROP,
špecifický cieľ 1.2.1 – zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, v rámci ktorej
bude možné žiadať dotáciu na vypracovanie plánu udržateľnej mestskej mobility pre mesto Piešťany.
Uznesenie č. 32/2015 KSARM odporúča:
mestskému úradu pokračovať v príprave podkladových materiálov k plánu udržateľnej mestskej mobility a
dopracovať Generel dopravy mesta Piešťany časť cyklotrasy schváliť.
Informácie k verejnému obstarávaniu na vypracovanie PHSR mesta Piešťany na roky 2015-2025 . Komisia bola
informovaná o výsledku verejného obstarávania.
Uznesenie č.33/2015 vytvoriť pracovné komisie pre spracovanie PHSR mesta Piešťany na roky 2015-2025 na báze
a v štruktúre komisií MsZ schváliť.
Určenie výšky dotácií pre Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta
Uznesenie č. 34/2015 KSaRM odporúča stanoviť výšku dotácie pre Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta vo výške
6640 EUR schváliť.
K bodu 6 Uznesenia:
Číslo
28/2015

Bod
prog
2.

Znenie
Uznesenie č.28/2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča:

preformulovať uznesenie B1 na: odporúča neakceptovať pripomienky
na zrušenie situovania PG v lokalite Teplického parku schváliť.
Hlasovanie: za: 3, proti: 2, zdržali sa: 0, neprítomný: 2

B2/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Malá Vrbina
v pôvodnom funkčnom využití plôch, t.j. ako „plochy verejnej zelene“
neschváliť.
Hlasovanie: za: 3, proti: 2, zdržali sa: 2, neprítomný: 0

Adresát
RÚS

Termín
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B3/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Vážsky ostrov
v pôvodom funkčnom využití plôch, t.j. ako „ plochy prírodnej zóny
s hlavnou rekreačnou funkciou“ schváliť.
Hlasovanie: za: 4, proti: 1, zdržali sa: 2, neprítomný: 0

B4/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na zachovanie lokality Heinola – Sihoť
v pôvodnom funkčnom využití plôch, t.j. ako „ plochy ekostabilizačnej
zelene“ neschváliť.
Hlasovanie: za: 3, proti: 1, zdržali sa: 3, neprítomný: 0
B5/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na doplnenie regulácie pre plochy Z6 – plochy
občianskej vybavenosti, a to zachovať pri budúcej zastaviteľnosti plôch min.
20% plochy pre zeleň schváliť.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0
B6/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky na ponechanie južnej časti lokality Z9 Malá vrbina
– p.č. 10125/4 ako miestne biocentrum neschváliť.
Hlasovanie: za: 3, proti: 1, zdržali sa: 2, neprítomný: 1
B7/ KSaRM odporúča:
akceptovanie pripomienky upraviť zastavovací regulatív pre plochu Z9 –
Malá vrbina v rámci funkčnej a priestorovej regulácie záväznej časti: limit
podlažnosti na 1 nadzemné podlažie neschváliť.
Hlasovanie: za: 2, proti: 1, zdržali sa:4, neprítomný: 0
B8/ KSaRM odporúča:
upresniť v textovej časti ZaD ÚPN 10/2011 vedenie trasy „cyklistickej
cestičky Vrbové- Piešťany“ po nevyužívanej železničnej trati Piešťany –
Vrbové schváliť.
29/2015

2.

Hlasovanie: za:6, proti: 0, zdržali sa:1, neprítomný: 0
Uznesenie č. 29/2015 KSaRM odporúča:

RÚS

aby sa Mestský úrad Piešťany zaoberal dopracovaním výškových regulatívov
v metroch v rámci doplnkov a zmien Územného plánu mesta Piešťany
schváliť.
Hlasovanie: za:7, proti: 0, zdržali sa:0, neprítomný: 0
30/2015

3.

Uznesenie č.30/2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní :

Metodiku pre určenie finančnej podpory z rozpočtu Mesta Piešťany pre
športové kluby berie na vedomie a odporúča jej dopracovanie.

Mgr. Jozef
Drahovský
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Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 0
31/2015

4

Uznesenie č.31 /2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča:

MsR, MsZ

A/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného
osvetlenia v meste Piešťany“, ktorý je realizovaný Mestom Piešťany a
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Piešťany
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany schváliť.
Hlasovanie: za: 6 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný:1

B/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci schváliť.
Hlasovanie: za: 6 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný:1

C/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
schváliť.

Hlasovanie: za: 6 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný:1
32/2015

5

Uznesenie č. 32/2015
KSaRM odporúča:
mestskému úradu pokračovať v príprave podkladových materiálov k plánu
udržateľnej mestskej mobility a dopracovať Generel dopravy mesta Piešťany
časť cyklotrasy schváliť.

RÚS, Referát
dopravy

Hlasovanie: za: 6 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný:1
Uznesenie č. 33/2015
KSaRM odporúča:
vytvoriť pracovné komisie pre spracovanie PHSR mesta Piešťany na roky
2015-2025 na báze a v štruktúre komisií MsZ schváliť.

Referát
stratégie

Hlasovanie: za: 6 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný:1
Uznesenie č. 34/2015
KSaRM odporúča:
stanoviť výšku dotácie pre Komisiu pre stratégiu a rozvoj mesta vo výške
6640 EUR schváliť.
Hlasovanie: za: 6 , proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný:1

Ing.
Duračková,
vedúca
finančného
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Zapísala: Mgr. Jarmila Vilčeková

Schválil: RNDr. Peter Tremboš, PhD. - predseda komisie
V Piešťanoch dňa:10.6.2015

Dátum konania : 9.6.2015

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
Ing. arch. Vitková,
Mgr. Drahovský
členovia KSaRM

