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Prítomní: MUDr. Beňačka Jozef PhD., Ing. Ján Dulla, Ing. Hoos František, Ing Kopca František,
Ing. Matejovičová Tatiana, Ing. Štefko Patrik, Tamajka Miloš BSBA, Ing. Tatara Ján.,
RNDr. Tremboš Peter PhD.
Neprítomní: Ospravedlnení: Hostia: Ing. arch. Vitková Jana
Program:
1. Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany - v súvislosti
s výstavbou obchodných zariadení siete OBI.
2. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Kopca. Po schválení programu členovia komisie pristúpili
k prerokovaniu predloženého návrhu v zmysle bodu 1. V rámci bodu „rôzne“ bol zo strany Miloša
Tamajku BSBA vznesený dopyt ohľadne návrhu plaveckého bazénu v rámci areálu futbalového
štadiónu v katastrálnom úemí Piešťany. Ing. arch. Vitková informovala prítomných o záveroch
urbanisticko-architektonickej súťaže s názvom „Športovo-rekreačná zóna CENTRUM“ (uskutočnená
v roku 2002), ktorá zohľadňovala i situovanie plaveckého bazénu v riešenom území. Taktiež v rámci
bodu „rôzne“ bola zo strany Miloša Tamajku BSBA vznesená požiadavka od obyvateľov lokality
„staré Piešťany“ upraviť cestovný poriadok linky MHD č. 18, konkrétne upraviť odchod z Jánošíkovej
ulice o 7,50 hod. na 7,30 hod.. V závere prerokovaných bodov programu členovia komisie prijali
nasledovné uznesenia:
Číslo
1/2009

Bod
prg.
1

Adresát

Znenie
Komisia odporúča
A/ návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Piešťany (ZaD ÚPN) - v
súvislosti s výstavbou obchodných zariadení siete OBI
- schváliť
Hlasovanie - za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní:0

Termín

Ing. arch.
Jana Vitková

B/ uhradenie nákladov, spojených s obstaraním a spracovaním predmetných ZaD ÚPN mesta Piešťany
investorom, ktorý obstaranie zmeny vyvolal
- schváliť
Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:0
2/2009

2

Komisia odporúča referátu územnej správy - úseku dopravy
upraviť cestovný poriadok linky MHD č. 18 nasledovne:
odchod z Jánošíkovej ulice o 7,50 hod. pozmeniť na 7,30
hod.

Beáta
Palkechová

Hlasovanie - za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:0
Pozn.: Na zasadnutí komisie bola všetkým členom odovzdaná doplňujúca písomná informácia
k výberu manažmentu v rámci získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 13.1.2009

Schválil: Ing. František Kopca
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník: primátor
viceprimátor
prednosta
referent pre organiz. zabezpečenie
členovia komisie

