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Dátum konania :06.03.2012

Prítomní: Ing. arch. Bartošová Jana, MUDr. Beňačka Jozef, PhD., Ing. arch. Bučenec Igor,
PhDr. Malík Jozef, Chnapko Ernest,
Neprítomní: Ospravedlnení: Máček Milan Ing., Tamajka Miloš MBA
Hostia: Ing. arch. Vitková Jana, Palkechová Beáta
Program:
1. Rôzne
a/ Informácia o stave obstarávania aktualizácie - zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Piešťany.
b/ Žiadosť p. Brickman Craig (bytom ul. K Lodenici 3, Piešťany) o vybudovanie spomaľovaču na
ulici „K Lodenici“ (sídlisko Lodenica).
d/ Žiadosť spoločnosti CASINO Slovakia a.s. (Miletičova 1, Bratislava) o vyhradenie parkovacích
miest na ulici Nálepkova pre hotelom EDEN.
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda MUDr. Jozef Beňačka, PhD.. Po oboznámení sa
s pripravenými bodmi programu prítomní členovia komisie prerokovali predkladané materiály
a problematiku v súvislosti s obstarávaním aktualizácie - zmien a doplnkov Územného plnu mesta
Piešťany, ku ktorým zaujali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1a/

1

- Komisia berie na vedomie informáciu o stave obstarávania
aktualizácie - zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Piešťany,
- Komisia odporúča na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva zrušiť nasledovné časti uznesenia MsZ č.
97/2011:
E/7 obstaranie zmeny funkčného využitia plôch prírodnej
zóny s hlavnou rekreačnou funkciou na plochy športu
a rekreácie - č. 3.7 podľa prílohy č. 2 (lokalita Vážsky
ostrov - v úseku od pozemkov vo vlastníctve p. Rumaiha po južný cíp Vážskeho ostrova "Lido"
ohraničený valmi s vylúčením územia na východ
od jestvujúceho valu),
E/8 obstaranie zmeny funkčného využitia plôch ekostabilizačnej zelene na plochy bývania v zeleni - č. 3.8
podľa prílohy č. 2 (lokalita Heinola) a zároveň
zrušenia plochy miestneho biocentra Sihoť,
E/9 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: 4, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Adresát

Ing. arch.
Jana Vitková

Termín
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Dátum konania :06.03.2012
Komisia neodporúča vybudovať spomaľovač na ulici
"K Lodenici" (sídlisko Lodenica).
Hlasovanie - za: 5, proti:0, zdržal sa:0,

1/c

1

neprítomní: 2

Komisia odporúča spoločnosti CASINO Slovakia a.s.
prenajať 5 parkovacích miesz pred hotelom EDEN v čase
od 21,00 hod. do 4,00 hod..
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 6.3.2012

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

Beáta
Palkechová

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

Beáta
Palkechová

