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Dátum konania :08.11.2011

Prítomní: Beňačka Jozef MUDr. PhD., Máček Milan Ing., Malík Jozef PhDr., Tamajka Miloš MBA
Neprítomní: Ospravedlnení: Bartošová Jana Ing.arch., Bučenec Igor Ing.arch.
Hostia: Ing. Petra Širilová, Beáta Palkechová
Program:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, Trhový poriadok - Trhovisko
"Blšie trhy SK"
2. Rôzne.
▪ AUPARK PROPERTY MANAGMENT s.r.o. - žiadosť o osadenie automatických závor
ul. Hviezdoslavova.
▪ Janka Kolářová - žiadosť o vybudovanie spomaľovačov na ul. A. Hlinku
Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej predseda MUDr. Jozef Beňačka, PhD.. V úvode boli prítomní
členovia oboznámení, že z pôvodne navrhovaného programu sa sťahujú materiály: „Návrh novely VZN
mesta Piešťany o dani z nehnuteľností“ a „Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta č. 7/2008 zo dňa 13.11.2008 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta
Piešťany“ z dôvodu nepodpísanej novely zákona č. 582/2004 Z.z.. Po schválení takto upraveného
programu členovia komisie pristúpili k prerokovaniu ostatných bodov, s týmito uzneseniami:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/2011

1

Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany, Trhový poriadosk - Trhovisko "BLŠIE
TRHY SK" schváliť.

2/2011

2

Adresát

Termín

Ing. Petra
Širilová

Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Miriam
Ševečková

Komisia odporúča
- žiadosť spoločnosti AUPARK PROPERTY MANAGMENT s.r.o. o osadenie automatických závor ul. Hviezdoslavova schváliť s podmienkou zabezpečenia priechodu
pre peších a cyklistov a ponechania otvorenej závory
počas soboty a nedele;
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Beáta
Palkechová

- žiadosť Janky Kolářovej o vybudovanie spomaľovačov
na ul. A. Hlinku zamietnuť a navrhnúť riešenie
bezpečnosti
prechodu pre chodcov v danej lokalite
iným spôsobom a následne toto riešenie zrealizovať
(viď pozn.).
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Pozn.:
V súvislosti s problematikou bezpečnosti prechodov pre chodcov v rámci mesta Piešťany sa v závere
zasadnutia komisie prítomní členovia dohodli, že do 24.11.2011 zaznamenajú (spoločnou obhliadkou
alebo samostatne) všetky kolízne prechody (nielen na ul. A. Hlinku), podnety spracuje p. Palkechová
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na najbližšie zasadnutie komisie, ktorá vypracuje konkrétne návrhy na zlepšenie bezpečnosti na
vytypovaných, rizikových prechodoch pre chodcov.
V rámci bodu „Rôzne“ boli vznesené zo strany členov komisie ďalšie podnety, týkajúce sa
hlavne parkovania na chodníkoch (po prijatí novely cestného zákona) a bezpečnosti chodcov a
cyklistov na niektorých trasách mestom. Z uvedených dôvodov sa členovia komisie zhodli na tom, aby
úsek dopravy:
- zmapoval všetky cesty v k.ú. Piešťany, kde stoja autá na chodníkoch (bez vyznačenia parkovacích
miest) a aby predložil na najbližšie zasadnutie komisie návrh jednak dočasného, ako aj trvalého
riešenia parkovania na chodníkoch, ktoré je dnes v rozpore s prijatou novelou cestného zákona, ktorého
realizácia v praxi v niektorých lokalitách spôsobí sťaženú priechodnosť alebo nepriechodnosť ulíc,
(Radlinského, Hurbanova, Pod Párovcami, Školská, atď)
- preveril možnosť vyznačenia trasy pre cyklistov na Bratislavskej ceste, hlavne v úseku od križovatky
s ulicou D. Tatarku po križovatku s ul. Teplická., a to jednak na chodníkoch, alebo v telese štátnej
cesty, s nutnou príslušnou úpravou zelene Službami mesta Piešťany.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 8.11.2011

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

Rozdeľovník:
Primátor
Viceprimátor
Prednosta
Organizačno-právne odd.
Členovia komisie

