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Dátum konania :20.11.2007

Prítomní: Beňačka Jozef MUDr.PhD., Hoos František Ing., Kopca František Ing,
Tatara Ján Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD., Dulla Ján Ing. Patrik Štefko Ing.
Neprítomní: Tamajka Miloš BSBA, Tatiana Matejovičová Ing.
Ospravedlnení: Hostia: Erika Chudá Ing., Duračková Lucia Ing, Palkechová Beáta
Program:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva
na území mesta Piešťany.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany.
3. Návrh rozpočtu na rok 2008.
4. Rôzne.
Popisná časť zápisnice:
Komisiu otvoril a viedol jej predseda Ing. Kopca. V úvode predstavil členom komisie novú vedúcu
referátu stratégie Mestského úradu Piešťany - Ing. Eriku Chudú. Následne oboznámil prítomných
o návrhu doplnenia programu v bode „rôzne“ o problematiky, týkajúce sa návrhu riešenia križovatky
nám. 1. mája a návrhu zjednosmernenia Rastislavovej ulice. Po odsúhlasení návrhu programu sa
pristúpilo k prerokovaniu jeho jednotlivých bodov, ku ktorým prijali nasledovné uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

1/2007

1

Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na
území mesta Piešťany schváliť s pripomienkami:
- v § 5 odst. 2 upraviť v sadzbách daní vyznačenie "za 1 m2"
nasledovne - "za 1 m2/mesiac"
- v § 5 odst. 8 doplniť znenie písmena b) o časť –
"do 5 dní bez dane"

Adresát

Beáta
Palkechová

Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:3
2/2007

2

Komisia odporúča návrh Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného
obmedzenia a plateného parkovania na území mesta
Piešťany schváliť s pripomienkami:
- v §1 upraviť a doplniť odst. 4 nasledovne –
"V zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania
v čase uvedenom v ods. 2) tohto §-u, je možné parkovať
vozidlám s platným parkovacím lístkom alebo parkovacou
kartou. Na ulici Teplická a Winterova je možné parkovať
s parkovacou kartou len obmedzenú dobu - najviac
1 hodinu."
- v §3 odst.6 vypustiť slovo "prenosných"
- prílohe č. 2 (Sadzobník úhrad za parkovanie vozidla v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania) upraviť:
 v odst. 1 znenie textu pod písmenom c) nasledovne "sadzba III. stupňa - v dopravne exponovaných
lokalitách a na ul. Winterovej
20,-Sk/1hod.
30,-Sk za každú ďalšiu aj začatú 1 hodinu
minimálna sadzba 20,-Sk/1 hod.

Beáta
Palkechová

Termín
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 v odst. 2 znenie textu pod písmenom a) upraviť
nasledovne
- neprenosná parkovacia karta ročná....700,-Sk viď §
3 odst. 3 VZN mesta Piešťany č. ....
- „neprenosná parkovacia karta ročná....1000,-Sk viď
§ 3 odst. 5 VZN mesta Piešťany č. ....
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:2

3/2007

3

Komisia odporúča:
a) návrh rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2008 na príjmovej
časti vo výške 485 770 tis. Sk a výdavkovej časti vo výške
481 480 tis. Sk schváliť s pripomienkami:
- do časti 716 (prípravné a projektové dokumentácie) zaradiť "PD križovatky Vodárenská, Momírová, Hoštáky"
s predpokladaným nákladom 200.000,-Sk a to na úkor
akcií "Aktualizácia generelu dopravy" a "PD pre územné
konanie - predstaničný priestor", t.j. znížienia ich predpokladaných nákladov, a to z každej akcie o 100.000,-Sk.

Ing. Lucia
Duračková,

Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:2
b) čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške 30 mil
Sk na financovanie infraštruktúry mesta schváliť
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:2

Ing. Peter
Sklenár
Ing. Dana
Benková

c) čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške 10 mil
Sk na financovanie spoluúčasti mesta na grantoch
Európskej únie schváliť
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:2
d) výhľad rozpočtu na roky 2009 a 2010 schváliť
Hlasovanie – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní:2
4/2007

4

Komisia berie na vedomie informácie ohľadne návrhu
riešenia križovatky Nám. 1.mája a návrhu zjedosmernenia
ulice Rastislavova.

Zapísal: Valéria Heribanová
V Piešťanoch dňa: 20.11.2007

Schválil: Ing. František Kopca
Prílohy: prezenčná listina

Beáta
Palkechová

Rozdeľovník:
primátor
viceprimátor
prednosta
referent pre organizačné zabezpečenie
členovia komisie

