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Dátum konania :16.04.2013

Prítomní: Ing. arch. Jana Bartošová, MUDr. Jozef Beňačka, PhD., Ing. arch. Igor Bučenec,
Ing. Milan Máček, PhDr. Jozef Malík, Tamajka Miloš MBA, Ernest Cnápko
Neprítomní: Ospravedlnení: Hostia: Inh. Peter Konečný, Beata Palkechová, Ing. arch. Jana Vitková
Program:
1. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra Mesta
Piešťany.
2. Rôzne:
- Petícia za zmenu organizácie dopravy na ul. Mojmírova.
- Križovatka Bratislavská/Staničná/Teplická.
- Informácia o začatí obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany - úprava
záväznej časti v súvislosti s vypustením koeficientu podlažných plôch.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda MUDr. Jozef Beňačka, Phd.. Po oboznámení sa s navrhovanými
bodmi programu a po prerokovaní prekladaných materiálov členovia komisie k nim v závere zaujali
nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/22/13

1

Komisia odporúča návrh Pravidiel kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra Mesta
Piešťany - schváliť.
Hlasovanie - za: 7, proti: 0,

2//22/13

2

Adresát
Ing. Peter
Konečný

zdržal sa: 0, neprítomní: 0

- Komisia odporúča MsÚ Piešťany - úseku dopravy vývoj
dopravnej situácie na ul. Mojmírovej priebežne monitorovať a ponechať súčasnú organizáciu dopravy.
- Komisia odporúča MsÚ Piešťany - úseku dopravy:
a) zvolať pracovné stretnutie so zástupcami Obvodného
úradu pre CD a PK Trnava, Obvodného úradu pre CD a
PK Piešťany, Dopravného inšpektorátu a Slovenskej
správy ciest Bratislava za účelom prerokovania návrhu
riešenia križovatky ulíc Bratislavská (cesta I/61) /Staničná/Teplická, spracovaného v troch alternatívach. Pri
prerokovávaní predkladaných alternatív komisia odporúča preferovať možnosť riešenia križovatky v nasledovnom poradí:
1. vodorovným značením podľa schémy 2.5. Zásad
reintegrácie cestného prieťahu I/61,
2. s posunom odbočovacieho pruhu Staničnej ul. podľa
výkresu 4b Generelu dopravy mesta Piešťany návrhu rozvoja dopravy – cesta I/61,
3. okružnou križovatkou v tvare ľadvinky podľa schémy
3.3 Zásad reintegrácie cestného prieťahu I/61,

Beata
Palkechová

Beata
Palkechová
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b) požiadať Obvodný úrad pre CD a PK Trnava
o písomné vyjadrenie;
Hlasovanie - za: 7, proti: 0,

zdržal sa: 0, neprítomní: 0

- Komisia berie na vedomie informáciu o začatí obstarávania
zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany úprava záväznej časti v súvislosti s vypustením koeficientu
podlažných plôch.

Ing.arch.
Jana Vitková

POZN.: V závere zasadnutia bolo zo strany členov komisie požiadané, aby úsek dopravy MsÚ
Piešťany preveril finančné nároky na nasvietenie prechodov pre chodcov cez cestu I/61 ul Žilinská
(oproti ul. Mojmírova) a ul. Žilinská (v blízkosti ul. Staničná, bližšie ku vstupu na parkovisko OD
PRIOR).
Členovia komisie sa opätovne vrátili k problematike využitia objektu VIII. ZŠ na sídlisku A.Trajana
a objektu LESOPROJEKT na ulici Pod Párovcami. Dohodli sa, že budú iniciovať stretnutie za účasti
primátora, prednostky, vedúcej odboru správy, zástupcu finančnej a sociálnej komisie a zástupcov
Komisie pre rozvoj mesta MUDr. Jozefa Beňačku a Ing.arch. Bučenca. Zároveň členovia komisie
požadujú, aby do momentu stretnutia nezačalo výberové konanie na búracie práce objektu VIII.ZŠ ako
aj spracovanie PD LESOPROJEKT.

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 16.4.2013

Schválil: MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačno-právne odd.
Členovia komisie

