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Dátum konania :31.07.2007

Prítomní: Dulla Ján Ing., Hoos František Ing., Kopca František Ing., Matejovičová Tatiana Ing.,
Štefko Patrik Ing., Tatara Ján Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD.
Neprítomní: Beňačka Jozef MUDr.
Ospravedlnení: Tamajka Miloš BSBA
Hostia: Vitková Jana Ing.arch., Konečná Petra Ing. arch., Damboráková Lívia JUDr.,
Palkechová Beáta
Program:
1. Návrh na spracovanie zmien a doplnkov ÚPN-CMZ (blok B7 - zástavba Námestia J.Murgaša).
2. Upresnenie zadania pre spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Piešťany (ZaD ÚPN CMZ) - zmena výškových regulatívov v blokoch B2 a B23.
3. Poskytnutie dotácie v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry.
4. Účasť Mesta Piešťany v regionálnej rozvojovej agentúre Piešťany.
5. Rôzne:
- Požiadavky obyvateľov ul. Vodárenská.
- Informácia o príprave Projekt Piešťanské ČANGO.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Kopca. Po odsúhlasení návrhu programu boli postupne
prerokované jeho jednotlivé body, ku ktorým prítomní členovia komisie prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

1/2007

1

Znenie

Adresát

A/ návrh na spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Piešťany - Blok B7 - zástavba
Námestia J. Murgaša" schváliť s pripomienkami:
- doplniť od investora komplexné vyhodnotenie statickej
dopravy celého dotknutého územia
- doplniť písomné predbežné stanovisko majiteľov
susedných pozemkov - budúcich účastníkov územného a
stavebného konania - k zámeru,

Ing.arch. Jana
Vitková

Komisia odporúča:

B/ uhradenie nákladov, spojených so spracovaním
predmetných zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany
investorom, ktorý obstaranie zmeny vyvolal, schváliť.
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní - 2
2/2007

2

Komisia odporúča:
A/ upresnenie zadania pre spracovanie zmien a doplnkov
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany zmena výškových regulatívov v bloku B2 neschváliť,
B/ upresnenie zadania pre spracovanie zmien a doplnkov
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany zmena výškových regulatívov v bloku B23 neschváliť.
Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní - 2

Ing. arch.
Petra Konečná

Termín
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3/2007

3

Dátum konania :31.07.2007

Komisia odporúča:
A/ poskytnutie dotácie z rozpočtovej položky príspevky pre
PO a FOP - oblasť dopravy, urbanizmu a architektúry
pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku vo výške 100.000,-Sk schváliť.

Ing. arch.
Petra Konečná

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní - 2
4/2007

4

Komisia odporúča:
A/ účasť Mesta Piešťany ako zakladajúceho člena v záujmovom združení Regionálna rozvojová agentúra Piešťany schváliť,
B/ úhradu vstupného členského príspevku zakladajúceho
člena RRA Piešťany vo výške 10.000,- Sk, a to navýšením rozpočtovej položky 642 006 regiofondy pri zmene
rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2007 schváliť.

JUDr. Lívia
Damboráková

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní - 2
5/2007

5

Komisia:
- neodporúča osadenie spomaľovačov na ul. Vodárenská
v súvislosti s vyhodnotením merania jazdnej rýchlosti,
- odporúča opätovne prehodnotiť možnosti osadenia zónovej
značky pre obmedzenie rýchlosti na 40 km,
- odporúča doplniť prechody pre chodcov v rámci novej
časti Vodárenskej ulice.

Beata
Palkechová

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0, neprítomní - 2
POZN.: V rámci bodu „rôzne“ nebola podaná informácia zo strany p. Petra Veverku o príprave
projektu Piešťanské ČANGO z dôvodu jeho časovej zaneprázdnenosti. Po dohode
s predsedom komisie bude o predmetnom projekte p. Veverka členov komisie pre rozvoj
mesta informovať na jej najbližšom zasadnutí.
Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 31.7.2007

Schválil: Ing. František Kopca
Prílohy: prezenčná listina

Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednosta
referent pre organizačné zabezpečenie
členovia komisie

