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Dátum konania :06.09.2011

Prítomní: Bartošová Jana Ing.arch., Beňačka Jozef MUDr.PhD., Bučenec Igor Ing.arch.,
Máček Milan Ing., Malík Jozef PhDr., Tamajka Miloš MBA
Neprítomní: Ospravedlnení: Hostia: Mgr. Monika Mackovjaková, Beáta Palkechová, Ing. Jana Hlaváčová
Program:
1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaţe na nájom "Prírodný amfiteáter Piešťany".
2. Štúdia parkovacích plôch na sídlisku A. Trajan a na sídlisku JUH v Piešťanoch.
3. Vyhradenie parkovacích miest pre zdravotne ťaţko postihnutých.
4. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt "Kompostáreň pre mesto Piešťany".
5. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie Komisie pre rozvoj mesta otvoril a viedol jej predseda MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
Prítomní zobrali na vedomie abdikačný list člena komisie Ing. Chudého – nový člen bude doplnený na
najbriţšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Po schválení navrhovaného programu, členovia komisie pristúpili k prerokovaniu jeho bodov, pričom
v rámci bodu „Rôzne“ boli prítomní (na základe pripomienok členov komisie k súčasnej situácii)
poţiadaní p. Palkechovou, aby podali podnety ohľadne problémov nastavenia svetelnej signalizácie na
kriţovatke Bratislavská / Tatarku / Vrbovská. V závere prítomní členovia prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

Adresát

1/6/2011

1

Komisia odporúča schváliť Návrh podmienok obchodnej
verejnej súťaţe na nájom "Prírodný amfiteáter Piešťany".

Mgr. Monika
Mackovjaková

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 0
2/6/2011

2

Komisia odporúča schváliť Štúdiu parkovacích plôch na
sídlisku A. Trajan a na sídlisku JUH Piešťanoch,
a) s proritami:
- v rámci sídiska A.Trajan prednostne realizovať
parkovacie miesta ul. M. Bella a ul. Scherrera,
- v rámci sídliska JUH prednostne realizovať parkovacie
miesta v úseku medzi ul. Krajinskou a ul. 8.mája a
v úseku medzi ul. Krajinskou, nákupným strediskom
a bytovými domami parc. č. 9984 a 9987,
b) s doplnením parkovacích miest na sídlisku A. Trajan, ul.
M. Bela - plocha pri trafostanici,
c) s preklasifikovaním parkovacích domov (na sídlisku Juh)
na parkovacie miesta: v lokalite Gaštanova ulica a v areáli
zdravotného strediska na Javorovej ulici.
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 0

3/6/2011

3

Komisia odporúča:
a) riešiť problematiku vyhradenia parkovacích miest pre

Beáta
Palkechová

Termín
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zdravotne ťaţko postihnutých tak, ţe ţiadosti budú
posudzovať podľa nasledovných kritérií:
- ţiadateľovi bol poskytnutý peňaţný príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla, alebo
- ţiadateľovi bol poskytnutý príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla (výdavky na
pohonné hmoty), alebo
- oboje.

Beáta
Palkechová

b) na najbliţšie zasadnutie komisie predloţiť prehľad
ţiadostí, ktoré spĺňajú v súčasnosti vyššie uvedené kritériá,
c) súčasné ţiadosti o predĺţenie platnosti schváliť
s platnosťou do 31. decembra 2011 s upozornením, ţe v
roku 2012 sa všetky ţiadosti vyhodnotia podľa upraveného
VZN
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 0
4/6/2011

4

Komisia odporúča podať ţiadosť o nenávratný finančný
príspevok pre projekt "Kompostáreň pre mesto Piešťany".

Ing. Jana
Hlaváčová

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 1
5/6/2011

5

Komisia odporúča k riešeniu kriţovatky Ţilinská /Kláštorská
/A. Šindelára zorganizovať obhliadku miesta za účasti
kompetentných orgánov a člena komisie pre rozvoj mesta (p.
Malíka).
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní: 1

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 6.9.2011

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

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

Beáta
Palkechová

