Komisia MsZ Piešťany pre výstavbu a dopravu
Z Á P I S N I C A č. 2/2015
z druhého mimoriadneho zasadnutia
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Dátum konania :21.09.2015

Prítomní: Bučenec Igor Ing.arch., Cicutto Remo Ing., Reichel Imrich Ing., Streicher Andrej Mgr.,
Veselý Michal Ing.arch.
Neprítomní: Mocko Svetozár Ing., Gloss Igor
Ospravedlnení: Hostia: Program:
1. Žiadosť o dotáciu v roku 2015 v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry.
- Centrum architektúry, o.z.
2. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie otvoril a viedol jej predseda Ing. Remo Cicutto. Po prerokovaní žiadosti v zmysle bodu 1.
odsúhlaseného programu, prítomní členovia zaujali nasledovné uznesenie:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

Adresát

1/2m/15

1

Komisia odporúča schváliť žiadosť občianskeho združenia
"Centrum architektúry" o poskytnutie dotácie v požadovanej
výške 500,- EUR za účelom uskutočnenia akcie - Vernisáž a
výstava "po sezóne / off season" Architektúra neskorej
moderny v slovenských kúpeľných mestách.

Termín

primátor

Hlasovanie: - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
POZN.: V rámci bodu „rôzne“ boli členovia komisie oboznámení s príspevkom pána Petra Veverku,
člena Seniorského parlamentu, doručeného mailovou poštou dňa 21.9.2015, týkajúceho sa žiadosti
o realizáciu námetov v príspevkoch v roku 2016, t.j.:
- rozšírenia výjazdovej cesty zo sídliska na ulicu Teplická,
- obnova čakárne na autobus do Hornej Stredy (ul. Žilinská, oproti výjazdu z ulice Staničná),
- úprava trávnatého ihriska medzi potokom Dubová a bytovým domom č. 27 na Teplickej ulici
(sídliska) do podoby multifunkčného ihriska,
- zveľadenie predstaničného priestoru pri železničnej stanici Piešťany (v mieste bývalého hostinca
„VRABEC“).
Taktiež boli oboznámení s návrhom Ing. Ľubomíra Streichera (člena komisie) s požiadavkou
zaradenia investičných akcií do finančného plánu rokov 2016 – 2018.
Uvedené podnety ako aj možné ďalšie podnety od obyvateľov mesta adresované kancelárii vedenia
mesta, prednostke mestského úradu, oddeleniu IT a majetkových služieb a oddeleniu stavebných
služieb a rozvoja mesta, Komisia pre výstavbu a dopravu bude zbierať s cieľom vytvorenia databázy,
potrebnej k postupnému presadzovaniu realizácie týchto podnetov v rozpočte Mesta Piešťany
v budúcich rokoch..

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 21.09.2015

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednostka
Organizačné služby
Členovia komisie

