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Dátum konania :07.06.2011

Prítomní: Beňačka Jozef MUDr. PhD., Bučenec Igor Ing.arch., Chudý Peter Ing.arch.,
Malík Jozef PhDr., Tamajka Miloš MBA
Neprítomní: Ospravedlnení: Bartošová Jana Ing. arch., Máček Jozef Ing.
Hostia: Konečná Petra Ing. arch., Palkechová Beáta
Program:
1. Návrh na aktualizáciu územného plánu mesta Piešťany - obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta
po jeho preskúmaní.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a platného parkovania na
území mesta Piešťany.
3. Rôzne:
- distribúcia materiálov a zápisnice z KRM
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, pričom bod „rôzne“ bol doplnený o požiadavky právnických osôb ohľadne parkovacích miest,
ktoré boli doručené Mestskému úradu Piešťany, referátu územnej správy - úseku dopravy. V závere
prítomní členovia prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/5/2011

1

Komisia odporúča schváliť predložený materiál ako celok
s tým, že
- v bode 3.7 (prílohy č.2) navrhuje mestskému úradu
v zadaní pre spracovanie ZaD ÚPN zahrnúť územie
od pozemkov vo vlastníctve p. Rumaiha po južný cíp
Vážskeho ostrova "Lida" s vylúčením pozemkov (územia)
na východ od jestvujúceho valu, zároveň odporúča
prehodnotiť jestvujúce
plochy športu a rekreácie
naVážskom ostrove (v priamom dotyku s vodným tokom
- ramenom), ktoré sú zadefinované v súčasne palatnom
územnom pláne,

Adresát

Ing. arch.
Jana Vitková

- v bode 3.9 (prílohy č. 2) odporúča mestskému úradu v
rámci zadania ZaD ÚPN zadať spracovateľovi
preskúmanie a vyhodnotenie jestvujúceho stavu a
hodnoty zelene v danom území.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

2/5/2011

2

Komisia odporúča predložený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území
mesta Piešťany schváliť ako celok s tým, že odporúča
parkovanie na ul. Rázusova a pred hotelom Eden spoplatniť
sadzbou III. stupňa a v oboch lokalitách inštalovať automat.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Beáta
Palkechová

Termín
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3/5/2011

3

Dátum konania :07.06.2011

Komisia odporúča
- prekonzultovať v poslaneckých kluboch možnosť časovej
regulácie parkovania na niektorých uliciach v zóne
spoplatneného parkovania, zároveň prerokovať aj možnosti časovej regulácie parkovania na Teplickej ul. (ktorá nie
je v zóne spoplatneného parkovania),

Beáta
Palkechová

- žiadosti spoločnosti OLGA S.K. s.r.o. vyhovieť, t.j. na
Kukučínovej ulici vyhradiť jedno parkovacie miesto za
20.000,-€/1 rok;
- žiadosti spoločnosti CASINOS SLOVAKIA a.s. vyhovieť,
t.j. v čase od 21,00 hod. do 3,00 hod. vyhradiť 3,4
parkovacie miesta na Pribinovej ulici
a) za sumu 1000,-€/1 rok/1 parkovacie miesto s tým, že
bude zároveň upravené VZN č. 7/2008 o dani za
užívanie verejného priestranstva (prípadne žiadosť
riešiť formou prenájmu požadovaných parkovacích
miest, aby bola dosiahnutá navrhovaná suma),
b) do doby riešenia podľa bodu a) vyhradené parkovacie
miesta spoplatniť v maxim. výške možnej podľa VZN
platných v súčasnosti.
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

4/5/2011

POZN.:

3

Spôsob distribúcie materiálov sa nemení - časť členov
komisie požaduje tlačenú formu, časť elektronickú formu.

Valéria
Heribanová

Komisia požaduje od úseku dopravy MsÚ Piešťany predložiť na jej ďalšom zasadnutí
materiál, v ktorý bude zahŕňať grafické spracovanie a počet jestvujúcich parkovacích miest,
vyhradených pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 7.6.2011

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

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

