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Dátum konania :09.05.2012

Prítomní: Ing. arch. Bartošová Jana, MUDr. Beňačka Jozef, PhD, Ing. arch. Bučenec Igor,
Chnapko Ernest, Ing. Máček Milan, PhDr. Malík Jozef
Neprítomní: Ospravedlnení: Tamajka Miloš MBA
Hostia: Ing. arch. Jana Vitková, Ing. Eva Pobjekcká

Program:
1. Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 41/2012/D financovanie správy o hodnotení v rámci
obstarávania zmien a doplnkov ÚPN mesta žiadateľmi v lokalitách Heinola, Vážsky ostrov,
Malá vrbina.
2. Rôzne:
- Návrh riešenia parkovísk na sídliskách JUH a A. TRAJAN a v rámci Nálepkovej ulice.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda MUDr. Beňačka, PhD.. Po oboznámení sa s navrhovaným
programom a následne po prerokovaní predkladaných materiálov prítomní členovia komisie k nim
zaujali nasledné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/14/12

1

Komisia
A/ berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia MsZ č.
41/2012/D - financovanie Správy o hodnotení v rámci
obstarávania Zmien a doplnkov ÚPN mesta žiadateľmi v
lokalitách Heinola, Vážsky ostrov, Malá vrbina
B/ odporúča zrušiť uznesenie MsZ č. 97/2011 - E/9 t.j.
obstaranie zmeny funkčného využitia plôch verejnej
zelene na plochy zariadení športu a rekreácie č. 3,9
(lokalita Malá vrbina) od jestvujúceho asfaltového
chodníka k poliklinike, smerom na východ v celej dĺžke a
zároveň redukovanie plochy miestneho biocentra Malá
vrbina.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1
C/ odporúča osloviť všetkých majiteľov pozemkov na
ploche Malá vrbina (t.j. nielen žiadateľov zmien), aby sa
vyjadrili k možnosti podieľať sa na hradení vypracovania
Správy o hodnotení v zmysle Zákona č. 24 / 20006
s tým, aby Mestský úrad zadal vypracovať správu pre
celé územie Malá vrbina, t.j. od jestvujúceho
asfaltového chodníka k poliklinike smerom na východ aj
na západ v celej dlžke.
Hlasovanie - za: 2, proti: 1, zdržal sa: 1, nehlasoval 2,
neprítomní: 1

Adresát

Ing. arch.
Jana Vitková

Termín
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2/14/12

2

Dátum konania :09.05.2012
Komisia berie na vedomie návrh riešenia parkovísk na
sídlisku JUH a A. TRAJAN a v rámci Nálepkovej ulice.

ng.
Eva Pobjecká

POZN.: V rámci bodu „rôzne“ neboli predložené žiadne ďalšie návrhy alebo materiály prerokovaniu.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 9.5.2012

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

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

