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Dátum konania :29.11.2011

Prítomní: Beňačka Jozef MUDr.PhD., Bučenec Igor Ing.arch., Máček Milan Ing.,
Tamajka Miloš MBA
Neprítomní: Malík Jozef PhDr.
Ospravedlnení: Bartošová Jana Ing.arch.
Hostia: Konečná Petra Ing.arch., Vitková Jana Ing.arch., Palkechová Beáta, Pospiech Peter Ing.arch.,
Bartošová Denisa RNDr., Duračková Lucia Ing.
Program:
1. Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany - zmena
plôch prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít na plochy všeobecného bývania.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta
Piešťany č. 7/2008 zo dňa 13.11.2008.
3. Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo zabezpečujúce
individuálnu prepravu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na území mesta Piešťany.
4. Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014.
5. Vyznačenie trasy pre cyklistov popri ceste I/61 Bratislavská/Žilinská - možnosti riešenia.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda MUDr. Jozef Beňačka, PhD.. Po schválení navrhovaného
programu prítomní členovia pristúpili k prerokovaniu jednotlivých bodov programu. V úvode pred
prejednávaním bodu 4. boli členovia oboznámení, že predkladaný materiál „Návrh programového
rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014“ sa bude musieť upravovať,
z dôvodu novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku, schválenej dňa 29.11.2011.
V závere prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

Adresát

1/9/2011

1

Komisia neodporúča schváliť návrh na obstaranie a
spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Piešťany (ZaD ÚPN) - Zmena plôch prevádzok a zariadení
rôznych podnikateľských aktivít na plochy všeobecného
bývania.

Ing.arch.
Petra Konečná
Ing. arch.
Jana Vitková

Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:2
2/9/2011

2

Komisia odporúča Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie
verejného priestranstva naúzemí mesta Piešťany č. 7/2008
zo dňa 13.11.2008 schváliť s pripomienkou:
- v § 5 ods. 5 ponechať iba mesačnú paušálnu sadzbu

Beáta
Palkechová

Hlasovanie: za 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
3/9/2011

3

Komisia odporúča Zásady pre vydávanie povolenia na
vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo zabezpečujúce
individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným

Beáta
Palkechová

Termín
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Dátum konania :29.11.2011
postihnutím na území mesta Piešťany schváliť s pripomienkami:
- doplniť nový bod 2.10. s nasledovným textom: Sporné
prípady budú predložené k vyjadreniu Komisii pre
zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie.
Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

4/9/2011

4

Komisia
- berie na vedomie Návrh programového rozpočtu Mesta
Piešťany na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014
- v príjmovej časti – daň zo stavieb „priemyselné stavby“
navýšiť sadzbu na 3,5 €

RNDr.
Denisa
Bartošová
Ing. Lucia
Duračková

Hlasovanie - za:4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
5/9/2011

5

Komisia
- berie na vedomie analýzu možnosti riešenia cyklistických
trás pri ceste I/61 - ul. Bratislavská/Žilinská
- odporúča pripraviť PD pre menej problematické úseky
▪ od ul. Staničná po potok Dubová na sídlisku Vodárenská
▪ od ul. Brezová po ul. Krajinská

Ing.arch.
Peter Pospiech
Beáta
Palkechová

Hlasovanie - za:4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
POZN.: V rámci bodu „Rôzne“ sa členovia komisie vyjadrili, že neodporúčajú presun prechodu
pre chodcov na ulici A.Hlinku (medzi blokmi 17, 18).
V bode „Rôzne“ boli členovia komisie informovaní, že novela cestného zákona sa týka len
územia vyznačenej zóny plateného parkovania.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 29.11.2011

Schválil: MUDr. Jozef Beňačka
Prílohy: prezenčná listina

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

