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Dátum konania :04.05.2015

Prítomní: Cicutto Remo Ing., Gloss Igor, Reichel Imrich Ing., Streicher Ľubomír Ing.,
Veselý Michal Ing.arch.
Neprítomní: Bučenec Igor Ing.arch.
Ospravedlnení: Mocko Svetozár Ing.
Hostia: Vitková Jana Ing.arch., Palkechová Beáta
Program:
1. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - základného imania spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s..
2. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011
- aktualizácia ÚPN.
3. Rôzne:
- prezentácia platnej územno-plánovacej dokumentácie mesta Piešťany v lokalite ul. Rázusova.
- žiadosť obce Banka o spolupodieľanie sa na výstavbe cyklochodníka po ľavej strane obtokového
ramena (z fondov Integrovaného regionálneho operačného programu)
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda Ing. Remo Cicutto. V úvode zasadnutia bol
prítomnými členmi komisie prijatý návrh Ing. Cicutta, ktorým poveril Ing. Streichera, aby ho
zastupoval vo funkcii predsedu komisie na zasadnutí komisie v prípade jeho neprítomnosti.
V súvislosti s pôvodným bodom programu č.1 boli prítomní informovaní, že tento bod bol na základe
oznámenia JUDr. Damborákovej z programu stiahnutý vo väzbe na prijaté uznesenie MsZ č.86/2015
zo dňa 30.4.2015, ktorým bol návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania
spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. podmienený vypracovaním „ozdravného plánu“ spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s.; k danej problematike podal prítomným členom komisie aktuálnu informáciu Ing.
Cicutto. Následne boli podľa pôvodného programu prerokované predkladané materiály, ku ktorým
prítomní členovia komisie zaujali nasledovné uznesenia:

Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/4/2015

1

Komisia berie na vedomie
informáciu
o aktuálnom stave v spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s. s pripomienkou, že stanovisko k oddĺženiu
spoločnosti zaujme až po spracovaní „ozdravného plánu“
v zmysle uznesenia MsZ č. 86/2015 zo dňa 30.4.2015

Adresát

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 0 , neprítomní: 2
2/4/2015

2

Komisia berie na vedomie
informáciu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 - aktualizácia
ÚPN s pripomienkou:
- vyhodnotenie obdržaných stanovísk dotknutých orgánov
a pripomienok predložiť na zasadnutí komisie dňa
8.6.2015
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 0 , neprítomní: 2

Ing. arch.
Jana Vitková
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3

Dátum konania :04.05.2015
Komisia odporúča
spracovať materiál, týkajúci sa Rázusovej ulice, s textovou
časťou, ktorá chronologicky zdokumentuje organizáciu
dopravy na tejto MK a predložiť ho na zasadnutie komisie
spolu s príslušnými grafickými podkladmi (ÚPN CMZ,
generel dopravy)

Ing. arch. Jana
Vitková
Beata
Palkechová

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 0 , neprítomní: 2

-

-

Komisia berie na vedomie
žiadosť obce Banka o spolupodieľanie sa na výstavbe
cyklochodníka po ľavej strane obtokového ramena; po
prerokovaní odporúča:
- zmenu trasy po pravej strane koruny hrádze obtokového
ramena s využitím jestvujúcej trasy, resp. stavby od
železného mosta (do Moravian nad Váhom) po objekt BT
Irma s pokračovaním trasy s vyústením na Krajinskom
moste - v súlade s trasou, navrhovanou
v rámci
Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS)
- napojenie obce Banka riešiť súčasne v trase od futbalového štadióna cez Dominovu alej po most do hospodárskeho
areálu SLK

Ing. Eva
Pobjecká
Beata
Palkechová

Hlasovanie - za: 4, proti: 0, nehlasoval: 0 , neprítomní: 3

POZN.: Členovia komisie požadujú doposlať výkres č.3 „Návrh rozvoja dopravy v CMZ“
z Územného generelu dopravy mesta Piešťany v M 1:2000 (Referát územnej správy – úsek
dopravy).
Zapísal: Ing.arch. Petra Konečná
V Piešťanoch dňa: 4.5.2015

Schválil:
Prílohy:

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačno-právne
Členovia komisie

