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Prítomní: Beňačka Jozef MUDr.PhD., Dulla Ján Ing., Kopca František Ing, Štefko Patrik Ing.,
Tamajka Miloš MBA,
Neprítomní: Hoos František Ing.
Ospravedlnení: Matejovičová Tatiana Ing., Tatara Ján Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD.
Hostia: Chudá Erika Ing., Pobjecká Eva Ing., Vitková Jana Ing.arch., Palkechová Beata
Program:
1. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok pre objekt "Mestská kniţnica - stavebné úpravy, kotolňa a
výťah".
2. Návrh podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie riešenia plavárne.
3. Jánošíkova ulica - ţiadosť obyvateľov o riešenie dopravnej situácie - osadenie spomaľovačov.
4. Koncepty Územného generelu dopravy mesta Piešťany.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Kopca. Po odsúhlasení programu a oboznámení sa
s predloţenými materiálmi, členovia komisie zaujali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/24/09

1

Komisia odporúča
A/ predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v
rámci výzvy ROP - 3.1a - 2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu "Mestská kniţnica - stavebné úpravy,
kotolňa a výťah", ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce schváliť,

Adresát

Ing.
Erika Chudá

B/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti
o NFP schváliť,
C/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 21 595,euro, vrátane DPH (650.57097 SK) schváliť,
D/ dofinancovať projekt z vlastných zdrojov vo výške
343.676,94 euro vrátane DPH (10,343 mil. SKK), čo
predstavuje neoprávnené náklady, zapracovaním tejto
sumy do návrhu rozpočtu 2010.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní:4

2/24/09

2

Komisia odporúča spracovanie a predloţenie na rokovanie
MsZ mesta Piešťany architektonickej štúdie a štúdie
uskutočniteľnosti
pre
výstavbu
plavárne
podľa
modifikovaného variantu A3, ktorý bude zodpovedať
medzinárodným technickým poţiadavkám plaveckých
športov, t.j. plaváreň s krytým plaveckým bazénom 25 x 33
m, výcvikovým - detským bazénom 12 x 8 m a doplňujúcim
rekreačným bazénom.
Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní:4

Ing.
Eva Pobjecká
Ing. arch.
Jana Vitková

Termín
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3/24/09

3

Komisia odporúča dopracovať Generel dopravy nasledovne:
- predloţku cesty I/61 zakresliť v zmysle konceptu 2 iba
v severnej časti s tým, ţe v tejto časti odporúča zakresliť
i cestu popri ţelezničnej trati, a to v zmysle konceptu 1,
avšak táto bude kategorizovaná ako miestna komunikácia,

Ing.arch.
Jana Vitková

Beata
Palkechová

- predloţku cesty II/499 zakresliť v zmysle konceptu 2
s moţnosťou v budúcnosti preklasifikovať túto cestu do
kategórie I/61,
- vnútorný okruh zakresliť v zmysle konceptu 2,
- predĺţiť Kuzmányho ulicu okolo areálu futbalového štadiónu po Nábreţie I. Krasku,
- rozšíriť cestu Náb. I. Krasku od ulice E. Belluša k Domu
umenia,
- Rázusova ulica – namodelovať situáciu s otvorením ulice
aj zo smeru starých Piešťan,
- parkoviská a garáţe zakresliť v zmysle navrhovaných
konceptov 1 a 2 s výlukou podzemnej garáţe navrhovanej
na mieste jestvujúceho objektu (mestské WC) v mestskom
parku v blízkosti autobusovej zastávky ul. Pod Párovcami
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdrţal sa: 1, neprítomní:4

4/24/09

4

Komisia odporúča hľadať iné alternatívne riešenia na
zabezpečenie spomalenia dopravy na Jánošíkovej ulici v
súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom Trnava.

Beata
Palkechová

Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdrţal sa: 0, neprítomní:4

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 13.10.2009

Schválil: František Kopca
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednosta
referent pre organizačné zabezpečenie
členovia komisie

