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Dátum konania :11.06.2013

Prítomní: Ing.arch. Bartošová Jana, MUDr. Beňačka Jozef, PhD., Ing.arch. Bučenec Igor,
Ing. Máček Milan, PhDr. Malík Jozef, Chnápko Ernest
Neprítomní: Tamajka Miloš MBA
Ospravedlnení: Hostia: Ing.arch. Vitková Jana, Ing. Pobjecká Eva, Palkechová Beata
Program:
1. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Piešťany č. 11/2013
- úprava záväznej časti ÚPN mesta v súvislosti s vypustením koeficientu podlažných plôch.
2. Rôzne.
a) informácia PD v rozpracovanosti „Revitalizácia potoka Dubová, úsek Mikrorajón“;
b) informácia PD v rozpracovanosti „Rekonštrukcia MK I. etapa“;
c) informácia o zámere spoločnosti EUROMED s.r.o. - výstavba športovej haly;
d) informácia o stretnutí so spracovateľmi víťazného návrhu krajinársko-architektonickej súťaže
„Mestský park Piešťany“ priamo v teréne a o príprave spracovania PD;
e) návrh riešenia parkovacích miest ul. Komenského.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda MUDr. Beňačka, PhD.. Bod 2. programu bol oproti
navrhovanému obsahu rozšírený o ďalšie podnety k prerokovaniu /časť c) a d)/. Po oboznámení sa
s predkladanými materiálmi a po ich prerokovaní, prítomní členovia k nim zaujali nasledovné
uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/23/13

1

Komisia berie na vedomie predložený materiál a súhlasí so
znením navrhovaných uznesení bez pripomienok.

Adresát
Ing.arch.
Jana Vitková

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1
2/23/13

2

Komisia:
a) berie na vedomie informáciu o rozpracovanej PD
Revitalizácia potoka Dubová, úsek po Mikrorajón;

Ing.
Eva Pobjecká

b) berie na vedomie informáciu o rozpracovanej PD
Rekonštrukcia mestských komunikácii I. etapa (ulice D.
Tatarku, A. Hlinku a Dlhá a súhlasí s pokračovaním
v prípravných prácach, súvisiacich s realizáciou;
c) berie na vedomie informáciu o zámere výstavby športovej
haly v lokalite „futbalový štadión – sever“;
d) berie na vedomie informáciu o prácach na PD "Mestský
park Piešťany" (v zmysle víťazného návrhu) s tým, že na
základe pripomienok poslancov, vzišlých zo stretnutia s
autorkami priamo v prostredí parku, odporúča opakovane
zvolať pracovné stretnutie s autorkami projektu s cieľom
korigovať po vzájomnej dohode:
- riešenie povrchu chodníkov s väčšm zastúpením
pevných plôch na úkor mlatu

Beata

Termín
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- ušetrené finančné prostredky použiť hlavne pri realizácii
projektu k ošetreniu súčasnej zelene s dôrazom na
šetrné postupy jej obnovy (plánovanej v projekte)
e) súhlasí s návrhom riešenia parkovacích miest ul.
Komenského pri obslužnej komunikácii, situovanej medzi
bytovkou a Vodohospodárskym učilišťom a so spracovaním jednoduchej PD.
Hlasovanie: za: 6,

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 11.6. 2013

Schválil: MUDr. Jozef Beňačka
Prílohy: prezenčná listina

proti: 0, zdržal sa: 0,

neprítomní: 1

Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednostka
organizačno-právne odd.
členovia komisie

Palkechová

