Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
Z Á P I S N I C A č. 8/ 2015
Strana 1

Dátum konania : 27.10.2015

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš, PhD., Ing. Eva Wernerová, Ing. Viliam Vavro, Ing. Miroslav Otčenáš, Ing. Denis
Kristek
Ospravedlnený: MUDr. Jozef Beňačka, Mgr. Michal Kubala
Hostia: JUDr. Lívia Damboráková, Mgr. Eva Kresánková, Beata Palkechová
Program:

1. Otvorenie
2. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – Základného imania spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s.
3. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina a Heinola – informácia
4. Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové
5. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
6. Rôzne
7. Uznesenia a záver

K bodu 1

Predseda komisie RNDr. Peter Tremboš, PhD. privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
JUDr. Damboráková predstavila materiál spracovaný na základe uznesenia MsZ o spracovaní ozdravného plánu
Letiska Piešťany.
Predseda komisie poukázal na nedostatky ozdravného plánu, v ktorom neboli splnené základné požiadavky
a informácie o tom, ako vedenie spoločnosti plánuje znížiť finančnú stratu. Ing. Vavro navrhol vypracovať novú
marketingovú štúdiu odborníkmi na rozvoj letiska a jeho tržieb.
Uznesenie č.39/2015:
KSaRM odporúča:

A/ Návrh na vklad majetku mesta Piešťany ako peňažný vklad vo výške 437 605,73 EUR do majetku –
základného imania obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO
36 266 906 spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zák. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v z.n.p. a Čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany,
pričom týmto dôvodom je oddlženie spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. formou peňažného vkladu mesta
do základného imania spoločnosti, ktorá vložené finančné prostriedky použije na úhradu svojho záväzku
voči mestu schváliť.
B./ Návrh na financovanie vkladu mesta Piešťany do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany a.s.

z nedočerpaných úverových zdrojov schváliť.
C./ Návrh na financovanie vkladu mesta Piešťany do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany a.s.

čerpaním nových úverových zdrojov v sume 437 605,73 € neschváliť.
Uznesenie č.40/2015
KSaRM odporúča Mestu Piešťany, aby podmienilo vyplatenie peňažného vkladu predložením spracovanej
marketingovej štúdie, kt. by dokladovala reálnosť predloženého ozdravného programu schváliť.
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Uznesenie č.41/2015
KSaRM odporúča Mestu Piešťany podmieniť vyplatenie peňažného vkladu zmenou stanov spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s. tak, aby nakladanie s nehnuteľným majetkom bolo podmienené schválením 90 % akcionárov
schváliť.
K bodu 3
JUDr. Damboráková predstavila materiál analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina
a Heinola – informácia.
Uznesenie č.42/2015
KSaRM odporúča:
A. Informáciu o analýze nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá vrbina a Heinola zobrať na vedomie.
Uznesenie č.43/2015
KSaRM odporúča analyzovať možnosti právnych aktivít vedúcich k ochrane predmetného územia schváliť.
K bodu 4
B. Palkechová predstavila materiál situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové. Spomenula variantné riešenia
možností situovania a financovania cyklistickej trasy. Podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja situovanie cyklistického chodníka v blízkosti železničnej trate je treba zabezpečiť
ochranným pásmom vo vzdialenosti 5 m. V prípade cyklotrasy po telese železničnej trati je výhoda 1 vlastníka,
variant vedľa železničnej trasy ide o cca. 1000 vlastníkov pozemkov, ktoré by bolo potrebné majetkovo-právne
vysporiadať. V prípade varianty po železničnej trati je výhoda, že je tam už hotové podložie pre cyklotrasu.
Ing. Wernerová upozornila v súvislosti s križovaním cyklistickej trasy, cesty a železnicena ďalšie priestorové
obmedzenia, preto vidí komplikácie v cyklotrase mimo železničnej trati. Informovala sa o následnom kroku, keď sa
schváli jeden z variantov cyklotrasy.
Predseda poukázal na environmentálny aspekt cyklotrasy (zásahu do biokoridoru) v prípade vedenia cyklotrasy
mimo telesa železničnej trati a pýtal sa, či je ministerstvo ochotné odpredať Mestu Piešťany železničnú trať.

Uznesenie č.44/2015 KSaRM odporúča:
A./Návrh na realizáciu výstavby cyklotrasy Piešťany - Vrbové v telese železničnej trate schváliť.
B./ Návrh na zrušenie uzn. č.127/2015/E zo dňa 2.7.2015, ktorým bolo mestskému úradu uložené zabezpečiť
spracovanie overovacej štúdie možnosti vedenia cyklotrasy Piešťany - Vrbové súbežne s koľajiskom, v prípade
preklasifikovania trate na špeciálnu dráhu schváliť.
K bodu 5
Ing. Vavro poukázal na nekvalitu spracovaného dokumentu a podal návrh na stiahnutie z rokovania.
Uznesenie č. 45/2015
KSaRM odporúča:
Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025 neschváliť.
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K bodu 6 Rôzne
Ing. Wernerová predložila návrh na menovanie nového člena KSaRM pani Silviu Mezovskú. Ing. Kristek
pripomenul, že odborne bližšie je komisii Ing. arch Vitková alebo Ing. Pobjecká. Predseda prerokoval písomné
požiadavky od občana mesta Piešťany a člena seniorského parlamentu p. Veverku.
K bodu 7 Uznesenia:
Číslo

Bod
Znenie
prog
39/2015
2.
Uznesenie č. 39/2015
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča:

A/ Návrh na vklad majetku mesta Piešťany ako peňažný vklad vo
výške 437 605,73 EUR do majetku – základného imania obchodnej
spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany,
IČO 36 266 906 spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p. a Čl. VI. ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany, pričom týmto dôvodom je oddlženie spoločnosti
Letisko Piešťany, a.s. formou peňažného vkladu mesta do
základného imania spoločnosti, ktorá vložené finančné prostriedky
použije na úhradu svojho záväzku voči mestu schváliť.
Hlasovanie: za: 4, proti:1, zdržal sa: 0, neprítomní:2
B./ Návrh na financovanie vkladu mesta Piešťany do základného

imania spoločnosti Letisko Piešťany a.s. z nedočerpaných
úverových zdrojov schváliť.
Hlasovanie: za : 3, proti: 1, zdržal sa: 1, neprítomní:2
C./ Návrh na financovanie vkladu mesta Piešťany do základného

imania spoločnosti Letisko Piešťany a.s. čerpaním nových
úverových zdrojov v sume 437 605,73 € neschváliť.
Hlasovanie: za: 1, proti: 2, zdržal sa: 2, neprítomní: 2

40/2015

Uznesenie č.40/2015
KSaRM odporúča Mestu Piešťany, aby podmienilo vyplatenie
peňažného vkladu predložením spracovanej marketingovej štúdie, kt. by
dokladovala reálnosť predloženého ozdravného programu schváliť.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

41/2015

Uznesenie č.41/2015
KSaRM odporúča Mestu Piešťany podmieniť vyplatenie peňažného
vkladu zmenou Stanov Letisko Piešťany, a.s. tak, aby nakladanie
s nehnuteľným majetkom bolo podmienené schválením 90 percent
akcionárov schváliť.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Adresát
JUDr. Lívia
Damboráková

Termín
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Dátum konania : 27.10.2015
Uznesenie č.42/2015 KSaRM po prerokovaní odporúča:
A. Informáciu o analýze nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite
Malá vrbina a Heinola zobrať na vedomie.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
Uznesenie č.43/2015
KSaRM odporúča analyzovať možnosti právnych aktivít vedúcich
k ochrane predmetného územia schváliť.

43/2015

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
44/2015

4

Uznesenie č.44 /2015 KSaRM odporúča:
A./Návrh na realizáciu výstavby cyklotrasy Piešťany - Vrbové v telese
železničnej trate schváliť.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
B./ Návrh na zrušenie uzn. č.127/2015/E zo dňa 2.7.2015, ktorým bolo
mestskému úradu uložené zabezpečiť spracovanie overovacej štúdie
možnosti vedenia cyklotrasy Piešťany - Vrbové súbežne s koľajiskom,
v prípade preklasifikovania trate na špeciálnu dráhu schváliť.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2

45/2015

5

Uznesenie č. 45/2015
KSaRM odporúča:
Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025
neschváliť.
Hlasovanie: za: 0 , proti: 5, zdržali sa:0 , neprítomní:2

Zapísala: Mgr. Jarmila Vilčeková
Rozdeľovník: primátor mesta, zástupca primátora, prednostka MsÚ, JUDr. Damboráková,
zástupca primátora, členovia KSaRM, Mgr. Kresánková, Beata Palkechová,

Schválil: RNDr. Peter Tremboš, PhD. - predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 28.10.2015

