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Dátum konania :30.03.2015

Prítomní: Bučenec Igor Ing. arch., Cicutto Remo Ing., Reichel Imrich Ing., Streicher Ľubomír Ing..,
Veselý Michal Ing. arch., Gloss Igor
Neprítomní: Mocko Svetozár Ing.
Ospravedlnení: Hostia: Bakita Vladimír Ing. (HOREZZA, a.s)
Program:
1. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky
2015 - 2025.
2. Návrh Dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastrníctva pozemkov vo
vlastníctve mesta Piešťany.
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta - oblasť dopravy, urbanizmu a architektúry.
4. Odporučenie schválenia prepravy kočiarom s konským záprahom spoločnosťou HOREZZA, a.s.
5. Hurbanova ulica – súčasný stav a možnosti parkovania.
6. Dobudovanie chodníkov na ul. Orviský kút.
7. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda Ing. Remo Cicutto. V úvode odovzdal každému
prítomnému členovi komisie Územný plán mesta Piešťany a Generel dopravy mesta Piešťany na CD
nosiči. Následne po odsúhlasení navrhovaného programu boli prerokované predkladané materiály ku
ktorým v závere boli prijaté nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/3/2015

1

Komisia odpoúča zámer na spracovanie Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
na roky 2015 – 2025 - schváliť.

Adresát
Mgr.
Jarmila
Vilčeková

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 1
2/3/2015

2

Komisia odporúča návrh Dodatku č. 9 k Metodike pre
určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo
vlastníctve Mesta Piešťany v znení jej dodatkov č. 1 - 8
- schváliť.

Mgr.
Monika
Mackovjaková

Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 1
3/3/2015

3

Komisia odporúča:
1. Vytvorenie podprogramu "Dotácie do oblasti dopravy,
urbanizmu a architektúry" pri najbližšej zmene
programového rozpočtu mesta Piešťany roka 2015
- schváliť.
2. V rámci zmeny rozpočtu mesta zabezpečiť pre navrhovaný podprogram finančné krytie vo výške 2000,-EUR.
3. Zabezpečiť vyhlásenie 2. termínu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácií pre rok 2015 v prípade schválenia
zmeny rozpočtu v predmetnej oblasti.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 1

Ing. arch.
Jana Vitková

Termín
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4

Dátum konania :30.03.2015
Komisia odporúča predložený zámer prepravy kočiarom s
konským záprahom podľa navrhovanej trasy Teplická /úsek

Ing.
Ľuboš Hložka

od križovatky s ul. Sládkovičovou po okružnú križovatku s ul.
Nitrianskou/ - Rázusova - Winterova /úsek po odbočku do parku
ul. Beethovenova/ - mestský park - Kolonádový most -

Beata
Palkechová

Kúpeľný ostrov - schváliť, pričom trasa na Kúpeľnom
ostrove bude odsúhlasená jeho vlastníkom.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 1
5/3/2015

5

Komisia:
1. neodporúča problematiku parkovania na chodníkoch
riešiť dopravnými značkami;
2. odporúča preveriť vlastníkov pozemku parc.č. 3848 a
možnosť parkovania pre objektom spoločnosti Veľkopek
a.s.

Ing.
Ľuboš Hložka
Beata
Palkechová

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 1
6/3/2015

6

Komisia odporúča materiál "Dobudovanie chodníkov na ul.
Orviský kút" predložiť na zasadnutie komisie, a to pred
zostavovaním rozpočtu mesta Piešťany na budúci rok.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 1

Ing.
Ľuboš Hložka
Beata
Palkechová

POZN.: Členovia komisie:
- žiadajú na najbližšie zasadnutie komisie dňa 4.5. 2015 Ing.arch. Janu Vitkovú, Ing.arch. Petru
Konečnú spolu s Ing. Ľubošom Hložkom a Beátou Palkechovou stručne odprezentovať všetky
platné územno- plánovacie dokumentácie mesta Piešťany (Územný plán mesta Piešťany, Územný
generel dopravy, Centrálna mestská zóna) v súvislosti s lokalitou ul. Rázusova;
- sa dohodli na zasadnutie Komisie pre výstavbu a dopravu, plánované dňa 8.6.2015, pripraviť
v súvislosti so spracovaním Programu hospodárskejo rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
sumár podnetov, návrhov, nápadov, ktorý by bolo možné zahrnúť do podkladov pre spracovateľa.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 30.3.2015

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačno-právne
Členovia komisie

