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Dátum konania :23.04.2018

Prítomní: Ing. Ľubomír Streicher, Martin Valo, Ing. arch. Michal Veselý, Ing. Monika Maligová,
Igor Gloss
Neprítomní: Ing. Svetozár Mocko, Ing. Imrich Reichel
Ospravedlnení: Hostia: Peter Palec, Ema Žáčková, Ing. Harcza, Igor Ševčík
Program:
1. Žiadosť o vyjadrenie stanoviska Mesta Piešťany k realizácii projektu rozvoja športovej
infraštruktúry - výstavbe viacúčelovej haly na území mesta Piešťany.
2. Predbežný súhlas Mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru na zimnom štadióne
v Piešťanoch a nájom pozemku s tým súvisiaci pre ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
3. Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany - zmeny
funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb.
4. Zámer využitia časti pozemku parcela č. 3537/1 v k.ú. Piešťany.
5. Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany.
6. Riešenie usporiadanosti cyklistickej dopravy na ulici Pod Párovcami.
7. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany.
8. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Martin Valo. Prítomní členovia komisie prerokovali predložené
materiály v zmysle schváleného programu a k závere k nim prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

1/28/18

1

Znenie
Komisia odporúča:
A/ Realizáciu projektu Slovenského zväzu hádzanej –
výstavby viacúčelovej športovej haly na parcele č.
10078/1 o celkovej výmere 10956 m2 v lokalite A. Trajan, bikrosový areál nadväzujúci na areál ZŠ Scherera
s možnosťou využiť celú nezastavanú časť parcely medzi
objektom školy a areálom Národného a poľnohospodárskeho centra
- schváliť
Hlasovanie - za: 0, proti: 4, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
Uznesenie nebolo schválené.
B/ Realizáciu projektu Slovenského zväzu hádzanej –
výstavby viacúčelovej športovej haly na parcele č.9892
o celkovej výmere 24 314 m2 v lokalite - areál ZŠ ul.
Brezová s možnosťou využiť časť parcely vo výmere do
cca 3000m2
- schváliť
Hlasovanie - za: 0, proti: 5, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
Uznesenie nebolo schválené.
C/ Hľadať ďalšie pozemky vo vlastníctve mesta pre
výstavbu viacúčelovej športovej haly, prípadne zvážiť
obstaranie najvhodnejšieho pozemku aj nie vo vlastníctve
Mesta Piešťany.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Adresát
PhDr.
Ema Žáčková

Termín
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2/28/18

2

Dátum konania :23.04.2018

Komisia odporúča:
A/ Predbežný súhlas Mesta Piešťany ako prenajímateľa na
realizáciu investičného zámeru „Prístavba kabín pre
mládež“ na Zimnom štadióne v Piešťanoch pre ŠHK 37
Piešťany, s.r.o. ako nájomcu
- schváliť
Hlasovanie - za: 0, proti: 3, zdržal sa: 2, neprítomní: 2
Uznesenie nebolo schválené.

JUDr.
Lívia
Damboráková

B/ Návrh na zámer prenajať pozemky parc. č.10140/11 vo
výmere 324 m2, zast. pl. a nádvoria a parc. č.10140/12
vo výmere 122 m2, zast. pl. A nádvoria, vytvorených
Geometrickým plánom č.98/2018 na oddelenie
pozemkov parc.č.10140/11 a 10140/12 zo dňa 27.3.2018,
z parciel č.10140/1 a č.10140/8 zapísaných v LV č.5700,
k.ú. Piešťany ako vlastníctvo Mesta Piešťany pre
ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., Hlboká 92, 921 01 Piešťany,
IČO 36274232, ako nájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods.9. písm.c) zák. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl.VII. ods. 1,
písm. c) – nájom pozemkov mesta z dôvodu realizácie
prístavby
Zimného
štadióna
v
Piešťanoch
– kabíny pre mládež s podmienkou, že súčasný nájomca
parc. č. 10140/8 požiada Mesto Piešťany o úpravu
predmetu nájmu a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
doloží úradne overený Geometrický plán č.98/2018
- schváliť
Hlasovanie - za: 0, proti: 3, zdržal sa: 2, neprítomní: 2
Uznesenie nebolo schválené.
3/28/18

3

Komisia odporúča:
A/ návrh
na
obstaranie
a
spracovanie
zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany (ZaD ÚPN)
– zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi
fyzických a právnických osôb
- schváliť.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
B/ uhradenie nákladov, spojených s obstaraním a
spracovaním predmetných ZaD ÚPN mesta Piešťany
fyzickými a právnickými osobami, ktoré obstaranie
zmien vyvolali
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
C/ zverejniť výzvu (inzerátom) na možnosť podania
podnetov na zmenu ÚPN mesta Piešťany v lehote do
30. júna 2018.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Ing. arch.
Petra
Konečná
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4/28/18

4

Komisia odporúča:
A/ rozdelenie pozemku parc. č. 3537/1 k.ú. Piešťany
geometrickým plánom tak, aby pozemky pod nové garáže
mali samostatné parcelné čísla,
B/ vypísanie verejnej súťaže na odpredaj pozemkov pre
výstavbu garáží (7 ks)
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Beáta
Palkechová

5/28/18

5

Komisia odporúča:
A/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej
dopravy na území mesta Piešťany spôsobom prepravnej
optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste
Piešťany
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

Beáta
Palkechová

B/ riešenie statickej dopravy v zmysle variantu č. 2
- schváliť
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
6/28/18

6

Komisia odporúča:
A/ pokračovať v štúdii „Cyklistické trasy v lokalite - staré
Piešťany“,
B/ obojsmerný cyklochodník a chodník pre peších v úseku
od križovatky ul. Kuzmányho po Spoločenské centrum
FONTÁNA riešiť na strane od parku, pričom
chodník pre peších na druhej strane ulice ponechať.

Beáta
Palkechová

Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
7/28/18

7

Komisia Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017
- berie na vedomie

Mgr.
Marta
Ladická

Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
POZN.: V rámci bodu „rôzne“ neboli žiadne predložené žiadne materiály a podnety k prerokovaniu.

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 23.4.2018

Schválil: Martin Valo
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačné služby
Členovia komisie

