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Dátum konania :26.10.2015

Prítomní: Bučenec Igor Ing.arch., Cicutto Remo Ing., Reichel Imrich Ing., Streicher Ľubomír Ing.,
Veselý Michal Ing.arch.
Neprítomní: Mocko Svetozár Ing.
Ospravedlnení: p. Gloss Igor
Hostia: Chmelo Stanislav Ing., p.Turňa, Vilčeková Jarmila Mgr., Kresánková Eva Mgr.,
Damboráková Lívia JUDr., p. Palkechová Beáta, Mihálik Peter Ing., p. Karaba
Program:
1. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 - 2025.
2. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - Základného imania spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s..
3. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina a Heinola - informácia.
4. Situovanie cyklistickej trasy Piešťany - Vrbové.
5. Rôzne:
I - Vytvorenie vnútorného jednosmerného dopravného okruhu.
II - Zóna zákazu zastavenia a plateného parkovania v Piešťanoch.
III. - Informácia o stave realizácií investičných akcií.
IV. - Návrh pána Veverku, člena komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ Piešťany a člena
Seniorského parlamentu Piešťany (zo dňa 26.10.2015):
1./ Prizvať p. Romana Ruhiga, majiteľa hotela LIPA na rokovanie MsZ Piešťany, za účelom
objaksnenia harmonogramu rekonštrukčných prác na hoteli LIPA v Piešťanoch.
2/ Prerokovať vypracopvanie ponuky dobrovoľníckej práce pre SLK Piešťany, a.s. občanmi
mesta Piešťany, na „zakonzervovanie“ kultúrnej pamiatky hotela SLOVAN a umožniť tak
jeho záchranu do doby, kedy bude známy investor rekonštrukcie hotela SLOVAN. V prípade
záujmu o uvedenú ponuku zorganizovať záujemcov o uvedenú dobrovoľnícku prácu.
3/ Prerokovať a zebezpečiť vypracovanie novej štúdie cyklotrasy, v zmysle vyjadrenia MsÚ
listom zo dňa 27.7.2015 k „Pripomienkam a dopytom obyvateľov obce“, s ohľadom na
posudok vypracocvaný tímom odborníkov, na jstvujúcu ŠTÚDIU CYKLISTICKEJ
CESTIČKY VRBOVÉ – PIEŠŤANY, ktorá nespĺňa požadované kritéria.
V. - Podnet .Ing. Hudcoviča na riešenie vykladania a nakladania detí – žiakov ZŠ Brezová na ulici
Komenského.
Popisná časť zápisnice:
Zasadntie komisie otvoril a viedol jej predseda Ing. Remo Cicutto. V úvode zasadnutia prítomní
členovia komisie odsúhlasili navrhovaný program, ktorý bol prostredníctvom predsedu komisie
doplnený v bode 5. „Rôzne“ o požiadavky prerokovania návrhov p. Petra Veverku a o podnet Ing.
Tomáša Hudcoviča. Následne boli prerokované predkladané materiály a v závere k nim boli prijaté
nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/7/2015

1

Komisia odporúča Návrh strategického rámca rozvoja mesta
Piešťany na roky 2015 -2025
- schváliť s pripomienkami: zahrnúť do opatrenia 2.4.1.
rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností
(amfiteáter, prírodné kino, Kolonádový most, budovy
ZUŠ, MsKs, MsÚ a ďalšie).
Hlasovanie: - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Adresát
Mgr.
Jarmila
Vilčeková

Termín
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2/7/2015

2

Dátum konania :26.10.2015

Komisia odporúča:
1/ zachovať letisko,

JUDr.
Lívia
Damboráková

2/ schváliť Návrh na vklad majetku mesta Piešťany ako
peňažný vklad vo výške 437 605,73 EUR do majetku –
základného imania obchodnej spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO 36
266 906 spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
v zmysle §9a ods.8, písm.e) zák. č.138/1991 Zb o
majetku obcí v z.n.p. a Čl. VI. ods.9 písm.e) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, pričom týmto
dôvodom je oddlženie spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
formou peňažného vkladu mesta do základného imania
spoločnosti, ktorá vložené finančné prostriedky použije
na úhradu svojho záväzku voči mestu.
Hlasovanie: - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
3/7/2015

3

Komisia odporúča zobrať na vedomie Informáciu o analýze
nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá vrbina a
Heinola.

Mgr.
Eva
Kresánková

Hlasovanie: - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
4/7/2015

4

Komisia odporúča:
A/ Návrh na realizáciu výstavby cyklotrasy Piešťany Vrbové v telese železničnej trate - schváliť
Hlasovanie. - za: 2, zdržal sa: 2, proti: 1, neprítomní: 2
/návrh nebol schválený/
B/ Návrh na zrušenie uzn. č. 127/2015/E zo dňa 2.7.2015,
ktorým bolo mestskému úradu uložené zabezpečiť
spracovanie overovacej štúdie možnosti vedenia
cyklotrasy Piešťany - Vrbové súbežne s koľajiskom, v
prípade preklasifikovania trate na špeciálnu dráhu
- schváliť.

JUDr.
Lívia
Damboráková
Beáta
Palkechová

Hlasovanie. - za: 5, zrdžal sa: 0, proti: 0, neprítomní: 2
5/7/2015

5

Komisia odporúča:
I. zamietnuť návrh vytvorenia vnútorného jednosmerného
dopravného okruhu v centre mesta a pridržiavať sa
Územného generelu dopravy mesta Piešťany,
Hlasovanie: - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Beáta
Palkechová
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II. zamietnuť žiadosť vyhradenia miesta pre obyvateľov
Royovej ulice slúžiace len na vykladanie áut, zrušením
jedného parkovacieho miesta, resp. o zmenu
dopravného značenia - výmenu značky "Zákaz
zastavenia" za "Zákaz státia".

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
Komisia berie na vedomie:
III. informáciu o stave investičných akcií Mesta Piešťany k
21.10.2015

Ing.
Peter Mihálik

Hlasovanie: - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
IV. námety pána Petra Veverku zo dňa 26.10.2015.
Hlasovanie: - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
Komisia odporúča:
V. - upraviť dopravné značenie v rozšírení ul. Komenského
v čase od 7,00 - 8,00 hod. ako vyhradené parkovisko
pre rodičov,
- zaoberať sa v rámci rozpočtu na rok 2016 premiestnením stanovíšť na odpadkové koše v rámci ul. Brezová,
- zaradiť do rozpočtu na rok 2016 spracovanie Štúdie
riešenia obslužnosti škôl + zabezpečenie kampane,
osvety, propagáciou peššieho pohybu po meste, resp.
využitia cyklistických chodníkov.

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
POZN.: Na zasadnutie komisie sa dostavil p. Karaba, ktorý sa sťažoval na postup stavebného úradu
pri riešení stavebných aktivít jeho suseda. Následne ho predseda komisie informoval, že komisia nie je
kompetentá riešiť sťažnosti na stavebný úrad, nakoľko ide o prenesený výkon štátnej správy.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 26.10.2015

Schválil: Ing. Remo Cicutto
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačné služby
Členovia komisie

