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Dátum konania :03.05.2011

Prítomní: Bartošová Jana Ing.arch., Beňačka Jozef MUDr. PhD., Chudý Peter Ing.arch.,
Malík Jozef PhDr.
Neprítomní: Bučenec Igor Ing.arch., Tamajka Miloš MBA
Ospravedlnení: Máček Milan Ing.
Hostia: Vitková Jana Ing. arch., Bartošová Denisa RNDr., Žáčková Ema PhDr., Palkechová Beáta
Program:
1. Návrh regulovaných nezastavateľných plôch mesta - podklad pre aktualizáciu územného plánu mesta
- prijatie uznesení.
2. Analýza sociálnej oblasti za roky 2008, 2009 a 2010.
3. Rôzne.
- Parkovisko A. Trajan (/bývalé IMPAKO) - informácia o priebehu spracovávania PD.
- Riešenie križovatky Winterova/Rázusova/Kukučínova

Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie Komisie pre rozvoj mesta otvoril a viedol jej predseda MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Po
odsúhlasení predloženého programu, členovia komisie pristúpili k prerokovaniu jeho jednotlivých
bodov, ku ktorým v závere prijali hlasovaním nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/4/2011

1

Komisia Návrh regulovaných nezastavateľných plôch mesta
schválila s týmito pripomienkami:
Plocha 2 - vylúčiť pozemok vo vlastníctve p. Kopányho
a asfaltovú plochu pred futbalovým štadiónom
- zahrnúť plochu pred Domom umenia, plochu
medzi Kursalónom a býv. detskou nemocnicou
- hranica za centrom FONTÁNA bude
kopírovať hranice pozemku,
Plocha 10 - doplniť regulatív umožňujúci výstavbu
parkinggaráže so strešnou zeleňou,
Plocha 11 - zahrnúť pozemok medzi NS BILLA a Pažickým
mostom
Plocha 14 - vylúčiť pás od Nálepkovej ulice po parčík
a stromoradie platanov
Plocha 15 - zahrnúť pozemok, situovaný od kostola na sever
až za priečnu komunikáciu
Plocha 16 - námestie SNP definovať ako nezastavanú plochu
a podzemné garáže v súlade s generelom dopravy
situovať na dvore gymnázia (k tomu navrhnúť
zrušenie uznesenia MsZ č. 114/2010/C )
Plocha 17 - vylúčiť pozemok naliehajúci na objekt LAYER
- doplniť regulatív umožňujúci výstavbu
podzemnej parkinggaráže so strešnou zeleňou
Plocha 18 - redukovať na izolačný pás zelene
Plocha 26 - vylúčiť pozemok parc. č. 10162/30,
Plochy č. 19, 20, 21 a 25 vylúčiť so zoznamu, teda
nedeklarovať ich ako nezastavateľné
V súvislosti s návrhom komisie pre ŽP zaradiť medzi
nezastavateľné plochy aj ďalšie lokality, navrhuje Komisia
pre rozvoj, aby MsU rokoval s reprezentantmi Kúpeľného
ústavu a Trnavským samosprávnym krajom.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0,

zdržal sa: 0,

Adresát

neprítomní: 3

Ing. arch.
Jana Vitková

Termín
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2

3

Dátum konania :03.05.2011
Komisia berie na vedomie predloženú Analýzu sociálnej
oblasti za roky 2008-10 a odporúča MsÚ osloviť vedenie
Samosprávneho kraja a Nemocnice AW ohľadom možnosti
využitia prázdnych priestorov Vodohospodárskeho učilišťa,
budovy "Krošlákovec", areálu bývalých detských jasiel
Zavretý kút a Polikliniky pre potreby zabezpečenia
sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

RNDr. Denisa
Bartošová

Komisia odporúča:
- korigovať projekt parkoviska A. Trajan (bývalé IMPAKO)
trávnatú plochu pri vjazde upraviť ako spevnenú plochu
- ponechať jestvujúci stav dopravného značenia križovatky
Winterova/Kukučínova/Rázusova

Beáta
Palkechová

Zapísal: Heribanová
V Piešťanoch dňa: 4.5.2011

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

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

PhDr. Ema
Žáčková

