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Prítomní: Cicutto Remo Ing., Streicher Ľubomír Ing., Veselý Michal Ing.arch., Maligová Monika Ing.
Neprítomní: Mocko Svetozár Ing., Reichel Imrich Ing., Gloss Igor
Ospravedlnení: Hostia: Program:
1. Rastislavova ulica žiadosť obyvateľov o zmenu organizácie dopravy.
2. Pribinova ulica - vjazd a parkovanie.
3. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a.s. a VOD-EKO
a.s., lokalita Bodona, Piešťany.
4. Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019
a 2020.
5. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda Ing. Cicutto. Po oboznámení sa s predloženými
materiálmi v zmysle bodov 1., 2. a 3. odsúhlaseného programu, prítomní členovia k nim prijali nižžšie
uvedené uznesenia. Prerokovanie bodu 4. sa uskutočnilo spoločne spolu s ostatnými komisiami pri
MsZ, avšak k tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie, nakoľko komisia v čase ukončenia jeho
prerokovania už nebola uznášaniaschopná.
Prijaté uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/25/17

1

Komisia odporúča zjednosmerniť Rastislavovu ulicu v úseku
od ul. Teplickej po odbočku na ulicu Matuškovu podľa
predloženej projetovej dokumentácie a v zmysle Generelu
dopravy, a to s vyznačením cyklistického pruhu
a bez vyznačenia parkovacích miest.

Adresát
Beáta
Palkechová

Hlasovanie: za 4, proti: 0, zdržal sa: 0 neprítomní: 3

2/25/17

2

Komisia
- nesúhlasí s umiestnením rampy pred vjazdom na ul.
Pribinovu,
- odporúča v danom úseku zmenu dopravného značenia,
aby mestaká polícia mala možnosť riešiť nelegálne
parkovanie v zmysle platnej legislatívy.

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

3/25/17

3

Komisia odporúča schváliť návrh na prevod vlastníctva
kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 1,0 EURO a to:
- nehnuteľností, kat. územie Piešťany parcely registra "C",
parc. č. 1517/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788
m2, parc.č. 1522/18 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
236 m2 zapísaných v LV č. 5597 ako vlastníctvo spol.
POZEMSTAV a.s., so sídlom Staničná 41, Piešťany, IČO:
31410171, parc. č. 1514/15 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1118 m2 zapísaných v LV č. 12994 ako podielové

Mgr.
Eva
Kresánková

Termín
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spoluvlastníctvo spol. POZEMSTAV a.s., so sídlom
Staničná 41, Piešťany, IČO: 31411908 a spol. VOD-EKO
a.s. so sídlom Zlatovská 2193/33, Trenčín, IČO: 31410171,
každý v podiele 1/2-ica, účelovej komunikácie
nachádzajúcej sa na parc.č. 1517/2, 1522/18, 1514/15 vo
vlastníctve POZEMSTAV a.s. a VOD-EKO a.s., verejného
osvetlenia a odvodnenia predmetnej účelovej komunikácie
do vlastníctva Mesta Piešťany po nadobudnutí
právoplatného kolaudačného povolenia na vyššie uvedené
stavebné objekty.
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
POZN.: V rámci bodu „5. Rôzne“ neboli predložené ani oznámené žiadne návrhy k prerokovaniu.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 21.11.2017

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačné služby
Členovia komisie

