Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Piešťany 2007-2013
STAV PLNENIA k 31. 12. 2008
Por.
č.

Číslo
opatrenia

Názov opatrenia

Termín plnenia Stav plnenia

Zodpovedné
osoby
Pobjecká,
Vitková

1

A.1.1.1

Regulatívy priestorového rozvoja mesta a
mikroregiónu

priebeţne

2

A.1.1.2

Zatraktívnenie Nábreţia Váhu

2007-2010

v r. 2006 a 2007 riešené aktualizácie ÚPN mesta Piešťany a ÚPN CMZ, v r.2008 spracované podklady pre
nový ÚPN- generel zelene a zadaný generel dopravy
osadenie nových lavičiek a odp.košov na nábreţí, v roku 2008 zrealizovaná I.,III.,IV. Etapa Kolokruhu chodník pre peších, cyklistov a korčuliarov

3

A.1.1.3

2007-2010

realizácia úseku na Floreáte – výstavba pešej a cyklistickej trasy, osadenie lavičiek, odp.košov, revitalizácia Pobjecká,
toku v spolupráci s SVP š.p., príprava PD – úsek po Lodenicu zaradený na realizáciu v roku 2009
Baranovič, Kováč

4

A.1.1.4

5

A.1.1.5

Nábreţie potoka Dubová
Zatraktívnenie mesta a mikroregiónu
funkciami drobnej architektúry, napr.fontány,
jazierka (Piešťany -mesto fontán)
Humanizácia sídlisk A.Trajan,Tesla,
Vrbovská cesta

6

Pobjecká, Kováč

priebeţne

2007 – realizácia umeleckého diela vo fontáne na Námestí Slobody, 2007- oslovenie a výber umelcov pre
realizáciu umeleckých diel, 2008 realizácia pitnej fontánky, reliéfu, páva na pešej zóne
2007 výsadba zelene, nové parkoviská, rekonštrukcia detských ihrísk a pieskovísk na sídliskách, 2008rekonštrukcia verejných športovísk sídl. A.Trajan, vybudovanie parkoviska M.Belu

A.1.2.1

Označenie a popis významných objektov
vrátane zelene (náučné chodníky)

2007-2013

osadenie informačných tabúľ na kolokruhu, v roku 2008 spracovanie návrhu VZN o pamätihodnostiach, vo
februári 2009 zaloţená evidencia pamätihodností mesta a schválenie VZN, príprava podkladov pre
zabezpečenie označenia pamätihodností. Busta E.Suchoňa bola osadená v roku 2007

7

A.1.2.1

Realizácia chodníka osobností na pešej zóne

2007-2010

8

A.1.3.1

Obnova Kolonádneho Mosta

2007-2013

9

A.1.3.2

Rekonštrukcia pozostatkov starého kláštora

2007-2013

2008- realizácia refiéfu pri neposlušnej čiare na pešej zóne, osadenie pamätnej tabule pri Masarykovej luipe Pobjecká
2007 – realizácia statického posúdenia Kolonádneho mosta , 2008 zadaná projektová dokumentácia pre stav.
povolenie
Pobjecká, Kováč
pripravená PD, postupná realizácia rekonštrukcie pozostatkov starého kláštora s finančnou podporou grantu
MK SR Obnovme si svoj dom
Pobjecká, Kováč

10

A.1.4.1

kaţdoročne

Pravidelné výstavy v Balneologickom múzeu, publikačná činnosť, Vojenské historické múzeum sa v r. 2008 Mezovská,
zapojilo do tohto projektu
Mráziková, Krupa

11

A.1.5.1

Dni múzea
Realizácia informačného systému
charakterizujúceho mesto a jeho
permanentné obnovovanie

12

A.2.1.1

Poriadanie pravidelných kultúrnych podujatí

priebeţne

13

A.2.1.2

Pravidelné akcie na pešej zóne, prírodné
kino, akcie v exteriéri, divadlá

priebeţne

14

A.2.1.3

Podpora poriadania nových kultúrnych podujatí priebeţne

osadenia a rekonštrukcia prvkov informačného systému – informačné stĺpiky, citylighty, autobusové zástavky
Zrealizované – OLKS, International Jazz Piešťany, Piešťanský hudobný festival, Victoria Regia, Truck
country, Country Lodenica, Vianoce, Silvester, Novoročný koncert, Pochovávanie basy, Piešťanské
randezvous, výstavy umeleckých diel (napr. Mosty), festival Slováci Slovákom, Cinematik, Eurotour,
Organové dni, Medzinárodné maliarske sympózium, Park Foto, Letný festival mladých umelcov
výstavy, stánky, ţivé sochy, divadelné predstavenia a hudobné produkcia na pešej zóne a v hudobnom
pavilóne (promenádne koncerty, Baţant kinematograf)podujatia pre derti na ľadovej ploche. Msk kaţdý rok
organizuje akcie na pešej zóne: Zázračný oriešok, Viktória Régia, Túlavá kniţnica, Svetový deň CR a
Bezbariérové korzo
Zrealizované – Hodokvas, Cinematik, Festival folklórnych súborov, Piešťanské hody, Festival adventnej
piestne

Podujatia prezentujúce kúpeľné tradície
Vystavovanie, realizácia, obmieňanie a návrh
dočasnej architektúry (workschopy)

2007 -účasť na veľtrhu CR v Bratislave a v Brne, projekt Thermae Europeae, kongresy so zdrav. tématikou,
primátor – prezident Únie kúpeľných miest na Slovensku a predseda Sekcie CR pri ZMOSe, 2008 –
návšteva partnerského mesta Eilat, otvárací ceremoniál OLKS (ţivé obrazy z histórie), Concour d elegance,
účasť na ITF Slovakiatour a Holiday World Prahe, pokračovanie projektu Thermae Europae.
spolupráca s Fakultou architektúry a Slovenskou komorou architektov (výstavy návrhov na architektonické
riešenia - napr. CE-ZA-AR)

15

A.2.1.4

16

A.2.1.5

2007-2010

priebeţne

priebeţne
priebeţne

Pobjecká,Vitková
, Kováč
Pobjecká, Kováč

Pobjecká,
Vitková

Pobjecká,
Heribanová

Mezovská,
Jurčová, Galová

Mezovská,
Jurčová, Galová
Mezovská,
Jurčová, Galová

primátor, Chudá,
Mezovská,
Moretová
Pobjecká,
Vitková

17

A.2.1.6

18

A.2.1.7

19

A.2.1.8

20

A.2.1.9

Usporiadanie Piešťanského kultúrneho
veľtrhu (kniţný jarmok)
Návrh vyuţitia Lida pre účely trávenia
voľného času a kultúry
Pritiahnuť do mesta významné športové
turnaje a tie, ktoré sú, lepšie spropagovať a
vyuţiť na zviditeľnenie (napr. zdravotne
Zimné zatraktívnenie pešej zóny v
Piešťanoch rôznymi aktivitami

21

A.2.1.10

Skvalitnenie a rozšírenie sluţieb pre
návštevníkov mesta

22

A.2.2.1

23
24
25
26

zatiaľ nerealizované

2007-2013

Mesto realizovalo projekt v spolupráci s Regionálnym environmentálnym centrom Slovenska "Udrţateľný
rozvoj miest a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu ţivota a stav ŢP v mestách"

Pobjecká,
Baranovič

priebeţne

Október 2007 – verejné prerokovanie zámeru výstavby kompostárne, február 2008 – verejné prerokovanie
dokumentu Generel zelene, informácie o aktivitách prostredníctvom miestnych médií

Pobjecká,
Baranovič

priebeţne

osveta separovaného zberu na MŠ a ZŠ, informácie prostredníctvom propagačných materiálov a článkov v
miestnych médiách, ekologická výchova prostredníctvom ochranárskeho zdruţenia Zrnko v Zavretom kúte,
klik ŢP na web stránke mesta, v a príli prebiehal týţdeň ekologických aktivít zameraný na ochranu prírody a Pobjecká,
stromov pre ZŠ. NO ProPolis, Msk a PIC vydali publikáciu Stromy Piešťan,
Baranovič

2007-2013

spracovanie PD pre postupnú realizáciu revitalizácie toku Dubová – 1.etapa Floreát, 2.etapa – po Lodenicu,
PD parčík pri kostole, PD uličné stromoradia, PD cintorín Bratislavská, PD sadové úpravy Námestie
Slobody,PD mestský park

2008-2009

zatiaľ nerealizované

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

priebeţne

doposiaľ mesto nemalo a nerealizovalo rozvojové projekty s hodnotením SEA

Pobjecká,
Baranovič

priebeţne

Pobjecká,
spolupráca medzi Referátom územnej správy, Referátom ţivotného prostredia, Komisiou pre ŢP, Obvodným Baranovič,
úradom ŢP
Vitková

priebeţne
priebeţne

priebeţne

priebeţne

A.2.2.2
A.2.2.3
A.2.2.4
A.2.2.5

Kniha-zborník o Piešťanoch
Informačné terminály
Špecializované mapy mesta

priebeţne
priebeţne
priebeţne

27

A.2.2.6

28

B.1.1.1

29

B.1.1.2

30

B.1.2.1

B.1.3.1

Podporovať vzdelávacie aktivity a osvetu
propagujúce zásady trvalo udrţateľného
rozvoja

32

B.2.1.1

Spracovať projekty pre priestorovo-funkčnú
realizáciu jednotlivých prvkov MÚSES

33

B.2.1.2

34

B.2.1.3

35

2008-10

Pobjecká,
Baranovič,
Galová
Pobjecká,
Baranovič

2007-2013

Propagácia mesta
Propagácia historických hodnôt územia,
archeologické lokality, architektonické

Zapojenie obyvateľov do estetizácie
prostredia
Iniciovať vytvorenie Miestnej agendy 21 pre
región Piešťany
Pripojiť sa do kampane Európske trvalo
udrţateľné mestá (European Sustainable
Cities and Towns Campaign)
Včas a priebeţne informovať verejnosť o
potencionálnych dopadoch projektov na
ţivotné prostredie

31

priebeţne

vianočný a jarný kniţný jarmok usporiadaný Medzinárodným klubom ţien PIWC Kniţný jarmok pod
názvom Túlavá kniţnica sa uskutočnil 3x, v mesiacoch jún - október 2008
posudzované návrhy a konzultované s potencionálnymi investormi, projekty doposiaľ nerealizované z dôvodu
sprísnenia legislatívy týkajúcej sa protipovodňových opatrení
Street ball, Beach volejbal, Piešťanský silák, Národné letecké dni, medzinárodné podujatie v ľadovom
hokeji, tenisové turnaje, vodnolyţiarske, veslárske a kajakárske preteky, Slovakia Open-medzinárodný
stolnotenisový turnaj telelsne postihnutých, Bikros racing, cena Slovenska, Silvestrovský beh
vianočné trhy, Čaj primátora, vianočný a silvestrovský program, mobilné klzisko na pešej zóne, programy
pre deti na ľadovje ploche
rozšírenia priestorov PIC s bezbariérovým prístupom, informačný stánok SLK na Kúpeľnom ostrove,
tematické prechádzky na kúpeľnom ostrove, osadenie 2 informačných kioskov na pešej zóne, vláčik
premávajúci po určenej trase
vydávanie propagačných materiálov – Kancelária primátora a PIC (napr. kalendár podujatí na kaţdý rok - v 3
jazyk. mutáciách, mapa mesta, skladačka pohľadníc mesta, ), publikácie a články o meste v domácich a
zahraničných médiách, reprezentačný nástenný kalendár mesta, Revue Piešťany , Radnica informuje, obnova
web stránky, účasť na veľtrhoch v spolupráci s SLK a SACR, spolupráca s Bratislavou a Trenčínom –
Prezentačný deň, vydanie spoločného propagačného materiálu, výmena kultúrnych podujatí, projekt
vydávanie propagačných materiálov a publikácii – PIC a Balneologické múzeum v spolupráci s Kanc.
primátora (napr. Indický denník, kniha Historické pohľadnice...)
vydanie propagačného materiálu Osobnosti mesta Piešťany (z histórie), v spolupráci s Balneol. múzeomkniha Piešťany na historických pohľadniciach
2 informačné terminály sú v prevádzke na pešej zóne, na Winterovej a Pribinovej ulici
Mapa Prechádzka mestom
výsadba zelene na sídlisku A. Trajan za účasti verejnosti, súťaţ o najkrajší balkón, súťaţ o najkrajší
vianočný výklad, Deň Zeme – zbieranie odpadkov pri Váhu a výsadby stromov v okrajových častiach
mestaMsk realizovala nasledovné projekty: Rozprávkové korzo, Rozosmiate korzo, Vitajte v našom svete,
Moje mesto ako ho vidím ja Piešťany v pohybe v spolupráci s NO ProPolis

priebeţne

B.2.2.1

Spracovať Krajinno-ekologický plán
Spracovať strategické enviromentálne
hodnotenie (SEA) pre všetky rozvojové
projekty dotýkajúce sa riešeného územia
Zlepšiť koordináciu prác v oblasti
manaţmentu krajiny medzi jednotlivými
pracovníkmi,odbormi,úradmi vychádzajúc z
princípu nadrezortnosti a prierezovosti tejto
problematiky

priebeţne

Galová
Pobjecká
Mezovská,
Mráziková
Mezovská,
Jurčová, Galová

Galová

Galová, Moretová
Galová, Krupa
Galová, Moretová
Galová
Galová

36

B.2.2.2

37

B.2.3.1

38

B.2.3.2

39

B.2.4.1

40

B.2.4.2

41

B.2.5.1

42

B.2.5.2

43

B.2.5.3

44

B.3.1.1

45

B.3.1.2

46

B.3.1.3

47

B.3.2.1

48

B.3.3.1

49

B.3.3.2

50

B.3.4.1

51

B.3.4.2

52

B.3.4.3

53

B.4.1.1

54

B.4.1.2

Zlepšiť spoluprácu administratívneho aparátu
zabezpečujúceho manaţment krajiny s
enviromentálne zameranými subjektami z
podnikateľskej sféry, z 3. sektoru i s
jednotlivými odborníkmi
Formulovať a následne zverejniť princípy a
zásady, stratégiu a taktiku ako aj pravidlá
uplatňovania enviromentálnej politiky v
oblasti formovania krajiny, vyuţívania
zdrojov a potenciálov
Vytvoriť funkčný monitorovací systém o
krajine
Realizovať Program starostlivosti o prírodu a
krajinu spracovaný v dokumente aktuálne
platnom MÚSES
Vytvoriť zoznam dočasných stavieb a
program minimalizácie ich počtu
Zvýšiť podiel nelesnej drevinnej vegetácie
(NDV) a to najmä v poľnohospodárskej
Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o verejné
priestranstvá a ich pravidelnú údrţbu
V nezastavanej krajine ochraňovať nosné
prvky jej estetickej kvality a typického
Propagovať a podporovať šetrenie pitnej
vody a jej náhradu úţitkovou vodou všade,
kde je to moţné vhodnými technickými a
legislatívnymi opatreniami

priebeţne

2007-2010
2008-2009

2007-2013

databáza subjektov pre odborné posúdenia je vedená na web stránke MŢP SR, vyuţívaná podľa potreby, v
komisiách MsZ pracujú odborníci z jednotlivých oblastí zloţiek ŢP

Pobjecká,
Baranovič

2007 – spracovaná Environmentálna politika mesta Piešťany
Referát ŢP na základe údajov poskytnutých zo SVP š.p. a TAVOSu vedie evideciu vybraných ukazovateľov
o monitoringu vôd

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

priebeţne

realizuje sa projekt revitalizácie toku Dubová, uličné stromoradia a interakčné prvky v meste
problematika sledovaná v rámci stavebného úradu; v rámci CMZ bolo pristúpené k realizácii trvalých
objektov z pozície súkromných vlastníkov, v exponovaných miestach sa nahradili dočasné stavby novou
výstavbou v zmysle ÚPN CMZ
návrhy na výsadby zelene sú spracované v dokumente Generel zelene, Referát ŢP realizuje postupnú dosadbu
stromovej zelene v meste
SMP p.o. zabezpečuje pravidelnú údrţbu verejných priestranstiev podľa harmonogramu a na základe
podnetov z Referátu ŢP a od občanov

priebeţne

Referát ŢP zabezpečuje ochranu nosných prvkov krajiny pri individuálnom posúdení konkrétnej PD

priebeţne

2007 – Referát ŢP spracoval a bol vydaný materiál o vode a jej šetrnom vyuţívaní, Mestská kniţnica
kaţdoročne organizuje pre ţiakov piešťanských základných a stredných škôl podujatia ku Dňu vody, 2008 RMM postupná výmena vod. prípojok školských zariadenení v havarijnom stave

2007-2008
priebeţne

Dlhodobo monitorovať spotrebu pitnej vody
Demineralizácia pitnej vody uţ u jej
dodávateľa-Tavos,a.s.
Zabezpečiť odstránenie existujúceho
znečistenia vodných zdrojov v lokalite Tesla
a v ďalších potencionálnych lokalitách, kde
sa zistilo ich znečistenie
Realizovať projekt revitalizácie toku v celej
jeho dĺţke
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu údrţby a
čistoty toku Dubová a jeho bezprostredného
Presadzovať monitorovanie zdrojov
znečistenia vody vo Váhu, vyhodnocovať a
zverejňovať opatrenia k náprave
Priebeţne monitorovať znečisťovateľov vody
v jazere Sĺňava, vyhodnocovať a zverejňovať
opatrenia k náprave
Zabezpečiť trvalé monitorovanie mnoţstva a
kvality vody v toku Dubová

2007-2013

Podporovať výsadbu ochranných vetrolamov
Propagovať a podporovať pouţívanie
pôdoochranných pestovateľských technológií

priebeţne

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Vitková
Pobjecká,
Baranovič
Jančina
Pobjecká,
Baranovič

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
na základe údajov od TAVOSu Referát ŢP zverejňuje poskytnuté údaje
Baranovič
na základe písomného vyjadrenia TAVOSu je investičná akcia finančne náročná, v súčasnosti nezabezpečujú Pobjecká,
jej realizáciu a odporúčajú riešiť demineralizáciu individuálne priamo u odberateľov
Baranovič

priebeţne

likvidáciu znečistenia vodných zdrojov z bývalej prevádzky Tesla zabezpečuje ON semi conductor ako
záväzok voči MH SR, pre ostatné znečistené lokality je spracovaná štúdia a znečisťovateľ podľa dostupných
údajov je neznámy
mesto realizuje jednotlivé úseky po etapách, 1. zrealizovaná etapa – Floreát, 2. etapa pripravená PD – úsek
po Lodenicu, príprava verejného obstarania dodávateľa
údrţbu toku zabezpečuje SVP š.p. na základe vlastného harmonogramu alebo na základe podnetov z Referátu
ŢP alebo od občanov

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

2007-2013

kvalitu vody vo vodnom toku sleduje SVP š.p. a na základe poţiadaviek Referátu ŢP poskytuje niektoré
údaje o kvalite vody, ktoré sú zverejnené na web stránke mesta

Pobjecká,
Baranovič

priebeţne

kvalita vody vo vodnej nádrţi nie je sledovaná z pozície SVP š.p., len v toku rieky Váh, kde na základe
vyjadrenia SVP š.p. ide o identickú kvalitu vody
kvalitu vody vo vodnom toku Dubová na základe objednávky zabezpečuje Referát ŢP a zverejňuje ich na web
stránke mesta

2007-2013

výsadbu líniovej zelene v okrajových častiach mesta (priemyselný areál) realizuje Referát ŢP

priebeţne

Mesto finančne podporilo usporiadania konferencie s touto problematikou

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

2007-2013
2007-2013

2007-2013

55

B.5.1.1

56

B.5.1.2

57

B.5.2.1

58

B.6.1.1

59

B.6.2.1

60

B.6.2.2

61

B.6.3.1

62

B.6.4.1

63

B.6.5.1
64

B.6.5.2

65

B.6.6.1

66

B.6.6.2

67

B.7.1.1

Vybudovať zelené bariéry pozdĺţ
frekventovaných komunikácií
Zabezpečiť dôsledné čistenie ulíc a verejných
priestranstiev pre zníţenie prašnosti
mechanizmami, ručným zametaním a
vyhlasovaním verejných brigát
Vypracovať a realizovať projekt
monitorovania kvality ovzdušia v
mikroregióne a zverejňovania jeho výsledkov
Vypracovať zásady na ochranu zelene a
zabezpečovať tak dostatok kvalitnej zelene a
jej ochranu a špecifikovať lokality so
zákazom výstavby
Vytvoriť novú Koncepciu starostlivosti o
zeleň
Viesť evidenciu vhodných lokalít pre
náhradnú výsadbu zelene a zabezpečiť
Vypracovať pasportizáciu zelene a
zabezpečovať jej priebeţnú aktualizáciu
Vypracovať a realizovať projekt
rekonštrukcie uličných stromoradí
Rozšíriť zber psích exkrementov na
verejných priestranstvách a zabezpečiť ich
likvidáciu
Skvalitniť kontrolnú činnosť nad
dodrţiavaním VZN o chove psov
Vypracovať zásady chovu ostatných zvierat a
propagovať ich dodrţiavanie
Zabezpečenie veterinárnej asanácie v meste
Piešťany

Vypracovať a realizovať projekt separovania
odpadu

2007-2013

v meste sú realizované pri rekonštrukcii chodníkov a ciest výsadby nových uličných stromoradí (ul.
Vajanského, Díčova, Partizánska, 2008- Hollého, Záborského, náhradné výsadby Krajinská cesta

Pobjecká,
Baranovič

priebeţne

SMP p.o. zabezpečuje pravidelné čistenie ulíc a údrţbu verejných priestranstiev podľa harmonogramu a na
základe podnetov z Referátu ŢP a od občanov

Jančina

2007-2013

zatiaľ nerealizované z dôvodu nedostatku finančných zdrojov

Pobjecká,
Baranovič

2007-2008

2007 – spracovaný Generel zelene, ktorého súčasťou sú i zásady na ochranu zelene a boli vytypované
lokality so zákazom výstavby

2007-2008

2007 – spracovaný Generel zelene ako nová koncepcia starostlivosti o zeleň

priebeţne

2007 - v Genereli spracovaný návrh na náhradnú výsadbu a nové plochy zelene

2007-2009

pasportizácia zelene je súčasťou Generelu zelene

2007-2013

priebeţne

návrhy na lokality s potrebou rekonštrukcie uličných stromoradí sú spracované v Genereli zelene
Referát ŢP spracoval a zabezpečil vydanie propagačného materiálu o chove psov, pravidelne informuje o
podmienkach pre chov psov v miestnych médiách, v meste sa nachádza 4 lokality určené pre voľný pohyb
psov, bolo osadených 46 ks zberných nádob na psie exkrementy
Mestská polícia vykonáva kontrolu na dodrţiavaním VZN a porušenie rieši upozornením, blokovými
pokutami alebo v priestupkovom konaní, pravidelné informácie sú aj v Radnica informuje

2008-2009

zatiaľ nerealizované, Referát ŢP postupuje pri posudzovaní sťaţností podľa platnej legislatívy

2007-2013

vererinárna asanácia sa realizuje prostredníctvom zmluvných partnerov

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

2007-2013

Koncepcia separovaného zberu bola spracovaná Referátom ŢP a schválená MsZ, Zberné stredisko
zabezpečuje príjem odpadov od občanov mesta podľa VZN o odpadoch a prevádzkového poriadku, mesto
vytvorilo podmienky pre separáciu tetrapakov a bioodpadu v rodinných domoch, výsledky nakladania s
komunálnym a vyseparovaným odpadom sú pravidelne zverejňované a predkladané MsZ

Pobjecká,
Baranovič

2007-2010

mesto má spracovanú štúdiu a PD pre výstavbu kompostárne v lokalite záhrady Kanada, proces EIA a
verejné prerokovanie bolo ukončené, vydané územné rozhodnutie, poţiadané o vydanie stavebného
povolenia, po zverejnení výzvy z fondov EÚ pripraví projekt so ţiadosťou o nenávratný finančný príspevok

Pobjecká,
Baranovič

priebeţne

monitoring je pravidelne predloţený na rokovanie MsZ, zverejnený v tlači a na veb stránke mesta

Pobjecká,
Baranovič

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič

2007-2013
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B.7.2.1

69

B.7.3.1

70

B.7.3.2

Zabezpečiť vybudovanie kompostárne pre
spracovanie organicky rozloţiteľného odpadu
(odpadu zo zelene a vyseparovaného
bioodpadu)
Vykonávať monitoring mnoţstva odpadov
podľa štruktúry separovaných komponentov
a neseparovaného odpadu
Kaţdoročne vyhodnocovať zmluvu s
organizáciou zabezpečujúcou zber
komunálneho odpadu s dôrazom na kontrolu
separovania odpadu

71

B.7.3.3

Odstraňovať nelegálne skládky odpadov

priebeţne

Referát ŢP zabezpečuje pravidelnú kontrolu nakladania s komunálnym odpadom podľa zmluvy s Marius
Petersen, plnenie je vyhodnocované a podľa potreby je zmluva upravená dodatkami
odstraňovanie nelegálnych skládok zabezpečuje podľa potreby Referát ŢP z vlastných kontrolných zistení, z
podnetov občanov alebo mestskej polície

72

B.8.1.1

Vypracovať hlukovú mapu a stanoviť
maximálne prípustné limity hluku

2007-2010

zatiaľ nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

priebeţne

Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
Pobjecká,
Baranovič
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C.1.1.1

74

C.1.1.2
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C.2.1.1

76

C.2.1.2

77

C.2.2.1

78

C.2.2.2

79

C.2.2.3

80

C.3.1.1

81

C.3.2.1

82

C.3.3.1

83

C.3.3.2

84

C.3.3.3

85

C.3.3.4

86

C.3.4.1

87

C.3.4.2

88

C.3.4.3

89

C.3.4.4

90

C.3.4.5

91

C.3.4.6

92

C.4.1.1
C.4.1.2

Vytvorenie koordinačného informačného
centra pre podnikateľov - rozvojovej
agentúry (KICP-RA)
Organizovať pravidelné stretnutia
podnikateľov a zástupcov mesta
Vypracovať Vademecum podnikania v
Piešťanoch
Zostaviť databázu podnikateľských aktivít

2007-2013

rozšírenie priestorov PIC bolo realizované v roku2007 a 2008, priestor slúţi i ako galéria.

2007-2013

Niekoľko
rokovaní prebehlo
úrovni primátora,
širšom rozsahu
sú stretnutia
počas OLKS
Referát
podnikania
pripravil na
k 1.1.2009
manuál s vpraktickými
radami
pre podnikateľov.
V dôsledku
ekonomickej krízy sa menia a upravujú podmienky v oblasti podnikania, ktoré sa týkajú i obsahu manuálu.
Vydanie manuálu plánujeme v priebehu I. polroka 2009.

2007-2008

Galová
Moretová,
Mezovská,
Ševečková
Mezovská,
Ševečková
Mezovská,
Ševečková
Damboráková,
Paradi

2007-2010
Vypracovať,
zverejniť
a
priebeţne 2007-2008,
aktualizovať katalóg disponibilných
aktualizácia
Majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľností
2007-2013
Vymedziť a pripravovať nové lokality pre
investície
2007-2013
Vypracovať marketingovú štúdiu cestovného
ruchu s cieľom zosúladiť rôznorodé záujmy
aktérov v cestovnom ruchu a definovať
potenciál rozvoja
2007-2013

databázu podnikateľských aktivít vedie Referát podnikania z údajov ohlásených podnikateľmi

Doplnenie balneoterapeutických zariadení aj
mimo kúpeľného ostrova
Ďalší rozvoj a skvalitnenie mestského
informačného strediska vrátane siete
informačných terminálov pre návštevníkov
Rekonštruovať a reprofilovať existujúce
zariadenia a doplniť nové na kúpeľnom
ostrove a v mestskej časti kúpeľov
Zvýšenie atraktívnosti mesta rekonštrukciou
existujúcich objektov na území mesta

2007-2013

budujú sa nové súkromné zariadenia s takýmito službami a v starších sa rozširujú služby o
balneoterapeutické činnosti ( napr. Penzión Diana, Hotel Sandor Pavillon, Patrícia, hotel Magnólia, Satelit...) Chudá
2007 - rozšírenie priestorov PIC, na pešej zńe sú osadené 2 infokiosky, prebehla rekonštrukcia a rozšírenie
priestorov PIC, ktoré sa v súčasnosti pouţívajú aj ako výstavné priestory, termínly sú funkčné a pokračuje sa
v plnení indikátorov
Galová

2007-2013

zrekonšruovaný hotel Thermia Palace a Irma, výstavba Auparku, mesto spracováva návrh na vyuţitie
kultúrno-historického potenciálu mesta a blízkeho okolia za účelom jeho trvalo udrţateľného rozvoja

2007-2013

2007-2013

Dobudovať areál letiska
Rozšírenie súčasných moţností jazdectva
nielen o počty koní, ale aj zázemia, na severe
Doplnenie a modernizácia areálu vodných
športov

2007-2013

Zabezpečenie podmienok pre plavecké športy
Rozšírenie ponuky pre korčuľovanie a
ľadový hokej dostavbou dnešného zimného
Podporovať a umoţniť aj návštevníkom
mesta rybolov na vodných plochách v meste

2007-2013

Modernizácia a viacúčelové vyuţívanie
futbalového štadióna
Zaviesť a pravidelne organizovať burzu
pracovných príleţitostí
Spolupracovať pri organizovaní
rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných

2007-2013
2007-2013

2007-2013
2007-2013

priebeţne
2007-2013
priebeţne

ponuky voľných priestorov v majetku mesta sú aktuálne zverejňované v médiách
2008- začalo spracovanie ROEP – register obnovy evidencie pozemkov s cieľom ich majetkoprávneho
vysporiadania
lokality sú určené v platnom ÚPN, konkrétne nové aktivity sa riešia v procese zmeny ÚPN (Lodenica,
logistický park za diaľnicou)

Miština, Stanková
Pobjecká,
Vitková

2007 – spracovaná Koncepcia cestovného ruchu mesta Piešťany, v júni 2008 bola koncepcia prerokovaná v
mestskej rade a následne mestským zastupiteľstvom
Chudá

Chudá

vedenie mesta rokuje o novom projekte Paralympijského centra
dobudovanie a rekonštrukcia terminálu, ako i rozšírenie rolovacích dráh sa realizovala v druhom polroku
2008, príprava rekonštrukcie a predĺţenie pristávacích dráh

Pobjecká

rekonštrukcie areálov jazdectva na Bodone, mesto odpredalo tréningový prístrešok o.z. ORLANDO
realizácia časti kolokruhu, príprava ďalšej etapy, majetok areálu vodných športov bol zverený do nájmu a
starostlivosti telovýchovným jednotám
príprava návrhu na výstavbu plavárne pre plavecké športy a verejnosť súkr. investorom v lokalite oproti
Kauflandu, 2008 poskytnutá dotácia na prevádzku kúpaliska Eva Klubu vodného póla
2007 – realizácia investícií zo strany ŠHK 37 podľa zmluvy s Mestom Piešťany (kotolňa, šatne, fitnes,
vstupné priestory), v roku 2008 -rozvod vody

Bartošová

Cicutto

Bartošová
Pobjecká,
Duračková
Bartošová
Pobjecká,
Baranovič

Mesto zabezpečuje predaj rybárskych lístkov, finančná podpora rybárskych pretekov vrátane detských
2007 – výstavba umelého futbalového trávnika, realizovaná rekonštrukcia kotolne, 2008- realizované umelé
osvetlenie ,PD rekonštrukcie tribúny, vedenie mesta rokuje s PFK o podmienkach prevádzkovania a
dobudovania areálu, vyuţitie štadióna na celomestské športové hry (organizuje CVČ), oslavy sviatku detí
zdravotne postihnutých (klub Svornosť)
Pobjecká, Kováč
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie burzu pracovných príleţitostí, mesto zverejňuje na vebe rôzne
pracovné ponuky
Mičurová
rekvalifikačné kurzy vedie Úrad práce, sociálnych vecí a rodinya rieši nezamestnanosť v meste v spolupráci s
miestnymi podnikateľmi
Mičurová
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C.4.2.1

94

C.5.1.1.

95
96

C.5.1.2
D.1.1.1

Vyuţiť a podporovať pomoc starších
profesionálov mestu Piešťany
Koordinácia rekonštrukcie infraštruktúry v
centre mesta
Pripraviť motivačné finančné nástroje pre
revitalizáciu centra, podporujúce
investovanie v ňom
Rozmiestnenie optokáblov po území mesta

97

D.1.1.2

98

D.1.1.3

Definovanie mediálnej a informačnej politiky
mestskej samosprávy v súlade so stratégiou
rozvoja mesta
Techonologická
podpora
budovania
elektronickej úradovne MsÚ

99

D.1.2.1

Multimediálne informačné
rozširovanie sluţieb PIC

D.2.1.1

101

D.2.2.1

102

D.2.2.2

2007-2013
2007-2013

finančná podpora je moţná len v rámci VZN o dotáciách
realizácia projektu Orange Slovensko a.s. vo vybraných častiach mesta

Duračková
Pobjecká

2007-2013
2007-2013

a
2007-2013
2007-2013

pravidelné vydávanie propagačných materiálov a publikácií o meste, systémová aktualizácia webstránky
mesta, zriadenie virtuálnej prechádzky mestom, podpora mestského televízneho vysielania, vydávanie
mestských periodík – Radnica informuje a Revue Piešťany, Kalendáre kultúrnych a športových podujatí,
pagáty Leto v Piešťanoch, spolupráca s regionálnymi a celoštátnymi médiami formou pravidelných
príspevkov - aktualít z mesta, priame prenosy zo zasadnutia zastupiteľstva cez INFONET
spracovanie Koncepcie mestského informačného systému, aktualizácia Bezpečnostného projektu (IT a
kamerový systém)
rozšírenie priestorov PIC, aktualizácia a vydávanie propagačných materiálov, upgrade veb stránky mesta,
výlepové plochy, citilighty a úradné tabule na zabezpečenie pravidelých informácií pre občanov a
návštevníkov mesta. Spolupráca s informačnými centrami v Bratislave a Trenčíne pokračuje, hlavne v
oblasti výmeny propagačných materiálov
2007 - spracovaná dopravná štúdia s alternatívnymi návrhmi, problematika cesty je predmetom riešenia aj v
rámci spracovávaného Územného generelu dopravy
dopracovanie alternatívneho riešenia napojenia juţného premostenia zahrnuté do rozpočtu TSK na rok 2008,
spolupráca s TSK v rámci moţnosti preklasifikovania kategórie cesty z II. triedy na I. triedu
dopracovanie alternatívneho riešenia napojenia juţného premostenia zahrnuté do rozpočtu TSK na rok 2008,
spolupráca s TSK v rámci moţnosti preklasifikovania kategórie cesty z II. triedy na I. triedu
výstavba kruhového objazdu na kriţovatke Krajinská a D. Tatarku (v spolupráci s TSK), dokončenie
parkovacích plôch na ul. E. Belluša, 2008- realizácia parkovacích plôch na M. Bella , A.Hlinku 39,
Pentagon, reko Hollého, Záborského
realizácia cyklistickej a náučnej trasy v časti kolokruhu na Sĺňave- v roku 2007 -III. a IV. etapa,2008 - I.
etapa, realizácia etapy revitalizácie toku Dubová – cyklistická a pešia trasa (Floreát)

Pobjecká

Moretová, Vlhová
Vlhová

Galová,
Moretová, Vlhová
Pobjecká,
Vitková
Pobjecká,
Vitková
Pobjecká,
Vitková
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D.2.3.1

104

D.2.4.1

105

D.2.4.2

106

D.2.4.3

107

D.2.4.4

108

D.2.4.5

Riešenie preloţky štátnej cesty 1/61
Realizácia juţného premostenia rieky Váh v
katastri mesta
Preloţka cesty II/499 v súlade s juţným
premostením Váhu
Zabezpečenie plynulého prejazdu mestom s
dobrými moţnosťami parkovania vrátane
parkovania na sídliskách
Rozvoj a podpora mestskej cyklistickej
dopravy s prepojením okrajových častí mesta
Rozvoj prímestských turistických cyklotrás,
rekondičných a náučných chodníkov
Vypracovanie a realizácia nového systému
MHD
Inovácia vozového parku pouţívaného pre
MHD a jej optimalizovanie s dôrazom na
zavedenie enviromentálne prijateľných
Podpora enviromentálne vhodných druhov
hromadnej dopravy v centrálnej mestskej
zóne
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D.2.4.6

Výstavba dopravného ihriska

2007-2010

110

D.2.5.1

Modernizácia letiska

2007-2013

111

D.2.5.2

Rekonštrukcia ţeleznice na rýchlosť 160 km/h

2007-2009

Pobjecká,
na území mesta premáva vláčik po vymedzenej trase v centre mesta a kúpeľoch,
Palkechová
spracovaná PD pre realizáciu dopravného ihriska v rámci športového areálu na sídlisku A. Trajan, pripravuje
sa ţiadosť o grant
Pobjecká, Kováč
Letisková
dostavba a rekonštrukcia terminálu,ako i rozšírenie rolovacíh dráh sa realizovalo v 2. polroku 2008,
spoločnosť
rekonštrukcie pristávacej dráhy je v príprave
Piešťany
ukončuje sa realizácia rekonštrukcie ţeleznice na rýchlosť 160 km/h so zabezpečením hlukovej izolácie od
obytných častí mesta, zrealizovaný podchod (Vrbovská cesta) a podjazd (Orviská cesta), podchod k
nástupištiam v priestoroch samotnej ţeleznice, pripravuje sa rekonštrukcia ţelezničnej stanice a
Pobjecká,
predstaničného priestoru
Palkechová

D.3.1.1

Trvalé zabezpečovanie kvality dodávanej
pitnej vody

2007-2013

trvalý monitoring kvality pitnej vody sleduje TAVOS, na základe poţiadaviek Referátu ŢP sú výsledky Pobjecká,
zverejňované na veb stránke
Baranovič

112

100

systémy

Mezovská,
Moretová

2007-2013

mesto vyuţíva pomoc dôchodcov zdruţených v mestských kluboch pri organizovaní rôznych kultúrnych a
spoločenských podujatí, niektorí senióri sú člemni odborných komisií Mestského úradu.
v súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia kanalizačnej siete, plynu, telekomunikačných káblov v centre mesta
pod dohľadom a koordináciou MsÚ, pripravená PD na reko komunikácie Teplická, Štefánikova

2007-2013

2007-2015
2010-2013

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

2007-2013

2008-2012

Pobjecká,
Vitková
Pobjecká,
Vitková
Pobjecká,
mestu predloţený na vyjadrenie návrh Zdruţenia Váţska vodná cesta na riešenie turistických cyklotrás
Vitková
na základe projektu optimalizácie bol zrealizovaný a zmluvne zabezpečený systém MHD prostredníctvom Pobjecká,
SAD Trnava
Palkechová
v roku 2007 sa zrealizoval nákup nízkopodlaţného autobusu prostredníctvom SAD Trnava (odpisy hradí
mesto v zmysle zmluvy so SAD), uzatvorená rámcovaj zmluva so SAD, 2008 a 2009 obnova celého Pobjecká,
vozového parku pre MHD
Palkechová
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D.3.1.2

Rekonštrukcia stokovej siete a ČOV v meste
Návrh technických opatrení z vyhodnotenia
povodní v roku 1997
Mestský osobný prístav - moţnosti riešenia

2007-2008

114
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D.3.2.1
D.3.3.1

116

D.4.4.1

2007-2010

E.1.1.1.

Vypracovanie energetickej politiky mesta
Kontrolované náklady ako kritérium kvality
v hospodárení s energiami
Rekonštrukčný program ZE včítane
rekonštrukcie TS 110/22 kV
Rozširovanie stredotlakových rozvodov
plynu a rekonštrukčný program SPP
Trvalé zlepšovanie poskytovaných sluţieb a
efektívnosti fungovania Mesta Piešťany

117

D.4.2.1

118

D.4.2.2

119

D.4.2.3

121

E.1.1.2

Zefektívniť vyuţívanie objektov a pozemkov
vo vlastníctve mesta

122

E.1.1.3

123

E.1.1.4

124

E.1.1.5

125

E.1.2.1

120

126

E.1.2.2

127

E.2.1.1

128

E.2.1.2

2007-2013
2008-2013

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

realizácia projektu ISPA iniciovaného mestom v súlade s harmonogramom projektu TAVOs, verejná
vodovodná sieť a verejná kanalizácia vloţená do majetku TAVOSu
2007 - realizácia revízie vodných diel a čistenie vodnej nádrţe Sĺňava SVP š.p.
problematikou sa zaoberalo Zdruţenie Váţska vodná cesta, v súčasnosti je projekt pozastavený
Koncepcia rozvoja mesta v oblasti energetickej politiky bola spracovaná v roku 2006, schválená MsZ v máji
2008
kontrolu nákladov zabezpečuje Referát majetku mesta, postupne realizovaná rekonštrukcia kotolní, striech a
obvodových plášťov na majetku mesta s cieľom zabezpečenia efektívnejších prevádzok

E.2.1.3
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E.2.1.4

E.2.1.5

Program kvality pedagogických pracovníkov
a zamestnancov (vyhodnotenie učiteľ/-ka
roka)

E.2.2.1

133

E.2.3.1

Chudá
Pobjecká, Kováč
Pobjecká,
Vitková
Pobjecká,
Vitková

postupné majetkoprávne vysporiadavanie pozemkov v majetku mesta (oslovenie uţívateľov, na základe
ţiadosti spracovanie a predloţenie materiálu do MsZ, spracovanie kúpnych alebo nájomných zmlúv a ich Damboráková,
priebeţne
vklad do katastra), vedenie evidencie všetkých nájomných zmlúv, sledovanie a vyhodnocovanie ich plnenia Paradi
Damboráková,
Realizácia projektu e-government
trvale
2007 – skúšobná prevádzka elektronickej úradovne, v r.2008 plánované zavedenie v 2.polroku
Vlhová
Rozširovať a aktualizovať geografický
vloţenie vrstvy stavby do katastrálnej mapy, zeleň bude vlotţená na základe spracovaného generelu zelene v Damboráková,
informačný systém (GIS)
trvale
roku 2009
Vlhová
Vytvorenie
strešnej
organizácie
vytvorenie organizácie zabezpečujúcej sociálne sluţby plánujeme aţ po vybudovaní Centra sociálnych Mezovská,
zabezpečujúcej sociálne sluţby na území
2007-2013 sluţieb rekonštrukciou objektu bývalej ZŠ na sídlisku A. Trajana,.
Ţáčková
Vypracovať projekt profesijného rastu
MsÚ zabezpečuje pravidelné profesné vzdelávanie zamestnancov, týţdenne sa realizuje jazykové vzdelávanie
zamestnancov mesta a zaviesť systém
(angličtina, nemčina), v roku 2008 na základe finančnej podpory z ESF sa realizovalo dvojmesačné školenie Duračková,
pravidelného vzdelávania
2007-2013 zamestnancov v oblasti počítačových a komunikačných zručností
Mičurová
Bartošová,
Vypracovať systém podpory zamestnancov v sociálnej,kultúrnej,športovej
2007-2013 realizuje saapodporazo
spoločenskej
Sociálneho
oblasti fondu, organizovanie Branného dňa, vianočného posedenia
Mičurová
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Stillhammer
Chudá

postupná realizácia v spolupráci so ZSE podľa vopred dohodnutých podmienok
2007 realizácia stredotlakých rozvodov plynu - Teplická, 2008 - Kollárova, Poštová, Royova, Kukučínova,
2009-Floreát
zapojenie sa do projektu benchmarkingu, zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov, zriadenie klientského
centra, vyhodnocovanie činnosti úradu za predchádzajúci rok
Bartošová

sledovanie nákladovosti a vyťaţenosti jednotlivých MŠ, CVČ a ZUŠ, realizácia opatrení, kaţdoročné
Stratégia rozvoja materských škôl, ZUŠ, Centier voľného
2007-2013
času avyhodnocovanie
školských klubov
činnosti riaditeľmi škôl a školských zariadení, návrhy stratégií na nasledujúce obdobie
sledovanie nákladovosti a vyťaţenosti jednotlivých ZŠ, realizácia opatrení, kaţdoročné vyhodnocovanie
Sratégia rozvoja základných škôl
2007-2013 činnosti riaditeľmi škôl, návrhy stratégií na nasledujúce obdobie
Modernizácia a skvalitnenie systému
obsluţných činností pre základné školy a
vytvorenie interných predpisov na zabezpečenie verejného obsarávania, poradenstvo zo strany MsÚ, kontrola
školské
zariadenia
(stravovanie,
v školských jedálňach, výmena kuchynských zariadení v havarijnom stave, spracovanie a predloţenie
upratovanie,údrţba, obstarávanie tovarov a
2007-2013 projektu na rekonštrukciu ŠJ na Holubyho ul.
realizácia rekonštrukcií, opráv a údrţby podľa harmonogramu schváleného v MsZ (2 mil..Sk beţných
výdavkov a 2 mil. kapitálových výdavkov), výstavba multifunkčných ihrísk na ZŠ Vajanského, Mojmírova a
Plán rekonštrukcie, výstavby a obnovy škôl a
Holubyho, 2008-reko telocvične a soc. Vajanského, multif. ihrisko ZŠ Scherera, kanal. pripojka ZUŠ
školských zariadení
2007-2013 Teplická, Štúrová, rozvody vody Holubyho,terasa ZUŠ
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Pobjecká

Vytvorenie Rady vzdelávania na území mesta
Podpora
rozvoja
vysokoškolského
vzdelávania na území mesta

2007-2013

2007-2010
2007-2013

Mezovská,
Podobová
Mezovská,
Podobová

Mezovská,
Podobová

Pobjecká, Kováč

kaţdoročná realizácia projektu Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda spojené s oceňovaním pedagógov,
zabezpečenie vzdelávania a metodického usmerňovania pedagógov, kaţdoročné vyhodnotenie dosahovaných Mezovská,
výchovno-vzdelávacích výsledkov školy prostredníctvom projektu: Škola roka
Podobová
Mestská školská rada zastrešuje riešenie otázok školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Plní funkciu
verejnej kontroly, pravidelne (niekoľko-krát ročne) posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských Mezovská,
zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov mesta z pohľadu školskej problematiky.
Podobová
Mezovská,
zriadenie dvoch vysokých škôl na území mesta, trvalá komunikácia s vedením škôl a podpora ich rozvoja
Podobová
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E.3.1.1

135

E.3.1.2

136

E.3.1.4

Pravidelné vyhodnocovanie poskytovania
sociálnych sluţieb, ich moţné spojenie pri
zachovaní, respektíve zlepšení kvality
poskytovaných sluţieb
Zlepšenie informovanosti verejnosti a
sociálnej oblasti
Vyhodnotenie technického stavu objektov, v
ktorých sa poskytujú sociálne sluţby a
vytvorenie plánu opráv, údrţby a

E.3.2.1
E.3.2.2

Vybudovanie Domova dôchodcov a Domova
sociálnych sluţieb - penziónu pre dôchodcov
(kapacita cca 50 miest)
Dobudovanie objektu na Staničnej ulici

2007-2013
2007-2013
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E.3.2.3

Realizácia novej sociálnej sluţby : chránené
dielne a chránené bývanie

2008-2013

140

E.3.2.4

141

E.3.2.5

142

E.3.2.6

143

E.3.2.7

144

E.3.3.1

Realizácia bezbariérových úprav na území
celého mesta
Podpora tretieho sektora a súkromných
iniciatív, ktoré majú záujem realizovať na
území mesta nové, resp. chýbajúce formy
Organizovať, resp. aktívne sa zúčastňovať a
podporovať aktivity a podujatia zvyšujúce
informovanosť verejnosti ( i subjektov v
meste) o nových aktivitách

145

E.3.3.2

Zintenzívnenie propagácie aktivít v sociálnej
oblasti a získavanie občanov mesta pre
dobrovoľnícke aktivity

147

E.4.1.1

148
149

E.4.2.1
E.4.2.3

150

E.4.2.4
E .5

137
138

177

Podpora zriadenia nízkoprahového centra
Transformácia penziónu Juliana na domov
dôchodcov

2007-2013

kaţdoročné vyhodnocovanie poskytovaných sociálnych sluţieb - ich finančného, materiálového a
personálneho zabezpečenia, spracovanie koncepcie sociálnej politiky na základe analýzy a SWOT analýzy s
návrhom opatrení a konkrétnych úloh pre jednotlivé sociálne skupiny
vydanie Sociálneho sprievodcu, pravidelné informovanie prostredníctvom Radnica informuje, miestnej tlače a
veb stránky mesta

2007-2013

zabezpečenie opráv, údrţby a modernizácie podľa poţiadaviek vedúcich zariadení sociálnych sluţieb,
zriadenie strediska očisty bezdomovcov s finančnou podporou MF SR
Pobjecká, Kováč

2007-2013

2007-2013
2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

spracovanie PD na realizáciu stavby, vydanie stavebného povolenia, príprava projektu so ţiadosťou o
finančnú podporu z EÚ, zverejnenie výzvy sa predpokladá aţ v roku 2009
spracovanie zámeru sa predpokladá aţ po realizácii Centra sociálnych sluţieb na sídlisku A. Trajana
spracovaný návrh na vyuţitie objektu na Chalupkovej ul. (po rodine Veselých) na sociálne účely, ako jedna z
alternatív je i ponuka pre vyuţitie objektu na chránené dielne a chránené bývanie prevádzkovateľom z
tretieho sektora
Nízkoprahové centrum bolo zriadené v priestoroch ZŠ E.F. Scherera, prevádzkovateľom je o.z. Pomoc
ohrozenému dieťaťu
Pripravuje sa Koncepcia sociálnej politiky a projekt Centrum sociálnych sluţieb, zatiaľ transformácia z
dôvodu zmien v týchto návrhoch nebude realizovaná
realizácia bezbariérových úprav chodníkov na základe podnetov imobilných občanov vo výške200 tis. Sk,
sledovanie bezbariérových úprav z pozície stavebného úradu pri povoľovaní nových stavieb s prístupom
verejnosti
príprava zámeru na vyuţitie objektu na Chalupkovej ul. Pre sociálne účely zo strany tretieho sektora alebo
súkromných iniciatív, kaţdoročná podpora aktivít v sociálnej a humanitnej oblasti formou dotácie mesta
podľa VZN
mesto v spolupráci s občianskymi zdruţeniami, neziskovými organizáciami, klubmi dôchodcov a
zdruţeniami rôzne zdravotne postihnutých pripravuje, organizuje alebo spoluorganizuje rôzne aktivity v
sociálnej a zdravotnej oblasti (Dni zdravia, podpísanie memoranda, prednášky, poznávacie zájazdy,
spoločenské posedenia, Protidrogové fórum,...)

Referát sociálnych vecí zabezpečuje pravidelný kontakt s existujúcimi subjektami tretieho sektora, realizuje
spoločné aktivity na podporu získavania nových členov občianských zdruţení a klubov, pomáha pri
2007-2013 zaškoľovaní dobrovoľníkov, …
mesto kaţdoročne organizuje spolu s MsKS, MsK, SLK, Domom umenia a ďalšími kultúrnymi inštitúciami a
súkromnými iniciatívami kultúrne podujatia, ktoré sú zverejnené v kalendári kultúrnych podujatí, ktoré
vydáva Kancelária primátora, všetky kultúrne podujatia sú propagované v miestnej tlači a na web stránke
Organizovanie podujatí, ktoré majú charakter
mesta, v citylightoch a na vývesných tabuliach. Počas Victorie régie a Vianočných trhov Msk organizovala
kultúrnych tradícií
trvale
sprievodné podujatie nazvané "remeselný jarmok".
mesto realizovalo nové formy a ţánre kultúry – Koncert pre ţeny, MFF Cinematik, Prezentačný deň Piešťan
a Bratislavy v Trenčíne, Festival vianočnej a adventnej piesne, Dni Ustrone, Otvorenie Bowling centra,
Realizovať nové formy, druhy, a ţánre
Vianočný program partnerských miest v Luhačoviciach, účasť na Korunovačných slávnostiach v Bratislave,
kultúry v Piešťanoch
trvale
podujatia pre deti na ľadovej ploche.
Podpora kultúrnej spolupráce miest Piešťany- 2007-2013 spolupráca informačných centier, výmena umeleckých telies, vydanie spoločného propagačného materiálu,
Bratislava-Trenčín
Prezentačný deň Piešťan a Bratislavy v Trenčíne, účasť informačných centier na OLKS
spoločné organizovanie kultúrnych podujatí v Luhačoviciach, Ustroni, Hajdunanási, účasť fínskeho súboru
na OLKS, 40. výročie partnerských vzťahov Piešťany – Heinola (vydanie spoločného kalendára, výstava
Podpora kultúrnej spolupráce s partnerskými
detských prác, návšteva zástupcov mesta Heinola, medzinárodné preteky v bowlingu) - účať študentov
mestami
2007-2013
gymnázia na stretnutí mládeţníckej rady mesta v Ustroni
Zdravotníctvo
2009 a priebeţnerekonštrukcia a medernizácia zdravotníckych zariadení

Mezovská,
Ţáčková
Mezovská,
Ţáčková

Pobjecká, Kováč
Pobjecká, Kováč
Mezovská,
Ţáčková
Mezovská,
Ţáčková
Mezovská,
Ţáčková
Pobjecká, Kováč,
Palkechová
Mezovská,
Ţáčková

Mezovská,
Ţáčková
Mezovská,
Ţáčková

Mezovská,
Mráziková

Mezovská,
Mráziková
Mezovská,
Mráziková
Mezovská,
Mráziková
Ţačková
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E.6.1.1

2007-2013

sledovanie plnenia nájomnej zmluvy na Zimný štadión medzi mestom a ŠHK 37, ktorý investuje do majetku Mezovská,
mesta, sledovanie plnenia zmluvy medzi SMP a STASIN, ktorý uţíva tenisové dvorce, nedoriešené

152

E.6.1.2

Efektívne vyuţívanie existujúcich športových
zariadení
Údrţba a modernizácia športových zariadení

komplexné vyuţívanie futbalového štadióna Piešťanským futbalovým klubom – v súčasnosti prebiehajú
2007-2013

rokovania a pripravuje sa materiál na riešenie nájmu nového umelého futbalového trávnika
Mráziková
pripravuje sa návrh rekonštrukcie malých športových zariadení (ihrísk) na sídliskách s osadením nových Pobjecká, Kováč
prvkov, modernizácia Zimného štadióna a tenisového areálu na Hlbokej ul. sa realizuje podľa nájomných
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E.6.1.3

Doplnenie chýbajúcich športových zariadení

2007-2013

zmlúv, na futbalovom štadióne bol zrealizovaný umelý futbalový trávnik s finančnou spoluúčasťou SFZ
zrealizovala sa 1.3. a 4. etapa kolohruhu (cyklotrasa, korčuliarska trasa a trasa pre peších okolo Sĺňavy), časť Pobjecká, Kováč
cyklotrasy a pešej trasy pozdĺţ zrevitalizovaného toku Dubová, zrealizovala sa výstavba 4 multifunkčných
ihrísk na ZŠ, pripravuje sa zámer výstavby plavárne v lokalite oproti Kauflandu, zrekonštruované verejné
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E.6.2.1

športové plochy, doplnené bask. koše, bránky , oplotenia, povrchy
športové aktivity a podujatia sú podporované dotáciami z mestského rozpočtu podľa VZN, propagačnými
materiálmi a cenami z reprefondu primátora, najlepší športovci a športové kluby sú kaţdoročne ocenení v
Vypracovanie systému podpory športových aktivít2007-2013
v náväznosti ankete
na mestský
Vyhodnotenie
rozpočet najlepších športovcov za uplynulý rok
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E.6.2.2

športové podujatia sú zverejňované v kalendári športových podujatí, aktuálne v miestnej tlači a na web
Zabezpečiť informovanosť o moţnostiach rekreačného
2007-2013
a výkonnostného
stránke mesta
športusavpravidelne
Piešťanochaktualizujú podujatia, oznamy a aktuáone informácie z oblasti diania v meste.
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E.7.1.1

Analýza dopytu a prognóza rozvoja bývania
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E.7.2.1

158

E.7.3.1

159

E.7.3.2
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E.8.1.1

161

E.9.1.1

162

E.9.1.2

163

E.10.1.1.

164

E.10.1.2

165

E.10.1.3

166
167

E.10.1.4
E.10.1.5

168

E.10.2.1

2008-2013

v roku 2009 mesto pripraví návrh na spracovanie politiky podpory bývania a modelov financovania
výstavba bytov sa realizuje nadstavbami, rekonštrukciou objektov, novou zástavbou rodinných a bytových
Výstavba bytov
2008-2013
domov prostredníctvom súkromného sektora
mesto má spracovanú Koncepciu rozvoja v oblasti energetiky, ktorej súčasťou je aj kapitola zaoberajúca sa
Osvetová činnosť o racionálnom vyuţívaní
obnoviteľnými zdrojmi energie a racionálnym vyuţívaním energií v sektore bývania, po schválení MsZ bude
energií a vody v sektore bývania
2007-2013 koncepcia zverejnená na web stránke mesta
v meste sa realizuje rekonštrukcia kanalizačnej siete TAVOSom s finančnou podporou európskeho fondu
ISPA, podľa schválených harmonogramov správcov ostatných sietí sa postupne realizuje rekonštrukcia alebo
Modernizácia rozvodov energií, vody a kanalizácie
2007-2013 nové rozvody plynu, telekomunikačných sietí, elektrorozvodov a optokáblov
kaţdoročne je schvaľované MsZ nové znenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na základe aktuálneho
Aktualizovať daňovú a poplatkovú politiku mesta2007-2013
v súlade s platnou
právneho
legislatívou
predpisuSR

Mezovská,
Mráziková
Mezovská,
Mráziková
Mezovská,
Kubová
Pobjecká

Chudá

Pobjecká
Duračková,
Barabasová
Damboráková,
Paradi
Damboráková,
Paradi
Pobjecká,
Vitková

Aktívny nákup, tvorba zásoby pozemkov zo strany
2009-2013
mesta a obcí,v ich
súčasnosti
následnásaponuka
realizuje
namajetkoprávne
odpredaj, prenájom,
vysporiadanie
po ich zhodnotení
pozemkov na základe kontroly ÚHK
odpredaj majetku mesta sa realizuje na základe individuálnych ţiadostí alebo ponukových konaní
Monitoring voľných nehnuteľností v majetku mesta
2008-2013
a ich odpredaj
vyhlásených mestom s podmienkami stanovenými MsZ a v súlade s regulatívami ÚPN mesta
otázky zmien územných plánov sú vţdy verejne prerokovávané s fyzickými a právnickými osobami a
Pri riešení otázok územného plánovania, urbanizmu,
2007-2013
ale aj regionálneho
dotknutými
rozvoja
orgánmi
uplatňovať
a organizáciami
akčné plánovanie
Zavedenie indikátorov, pomocou ktorých je
moţné hodnotiť prínos realizovaných
2007-2013 indikátory neboli doposiaľ definované, usktočnili sa a predbeţné rokovania o zavedení indikátorov
Chudá
Referát sociálnych vecí v spolupráci s o.z. Pomoc ohrozenému dieťaťu organizuje diskusné fóra k
problematike drogovo závislých a vydáva zborník Protidrogové fórum na základe prepisu vyhotovenej
Organizovanie diskusných fór
2007-2013 nahrávky, v spolupráci s TV Karpaty
Moretová
doposiaľ bolo spracované vyhodnotenie PHSR 2004-2006, k 30.6.2008 je spracované vyhodnotenie PHSR
2007-2013, referát stratégie vyhodnocuje plnenie PHSR v ročných intervaloch, na základe získaných
Pravidelné hodnotenie napĺňania stratégie prostredníctvom
2007-2013PHSR
informácií z vecne príslušných oddelení a referátov.
Chudá
Verejné stretnutia volených predstaviteľov 2007-2013 stretnutie poslancov s občanmi vo volebnom obvode Staré Piešťany, verejné prerokovania strategických a Cicutto, Miština
mesta občanmi
koncepčných materiálov
mesto formou zmluvného vzťahu s TV Karpaty finančne podporuje regionálne televízne vysielanie
(spravodajské celky, reportáţe, diskusné fóra, oznamy úradu), financuje tieţ prenos video signálu zo
Vybudovanie funkčného mestského mediálneho kanála
2007-2013 zasadnutí MsZ a významných kultúrnych akcií prostredníctvom INFOnet Tv
Moretová
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E.11.1.1

170

E.11.1.2

Pokračovať v rozvíjaní projektu "Spoločne
proti kriminalite"
Podporiť organizačno-technické
zabezpečenie projektu "Spoločne proti

171

E.11.2.1

Dobudovanie kamerového systému MsP

172

E.11.2.2

Okrskový systém hliadok MsP

173

F.1.1.1

174

F.1.1.2

175

F.1.2.1

176

F.1.2.2

2007-2013
2007-2013

v rámci projektu "Prevenciou proti represii" boli preškolené všetky ZŠ a MŠ, vytypované deti spolupracujú
ako peer aktivisti, boli vykonané branno-športové dni pre tri ZŠ a organizovaný Deň mestskej polície a
bezpečnostných zloţiek, bola vytvorená internetová stránka mestskej polície, kde sa prezentovala práca MsP
na poli prevencie kriminality, spolupráca s autoškolami na území mesta pri výučbe dopravnej výchovy na 4
ZŠ
Mihálik
zakúpené špeciálne okuliare, ktoré simulujú alkoholický a drogový stav, krúţok sebaobrany bol zaloţený od
nového školského roku a navševovalo ho počas roka cca 90 detí
Mihálik

2007-2013

zakúpená nová otočná kamera a umiestnená na priečelí ulíc Kukučínova a Poštová (oproti pošte)
Mihálik
doplnil sa stav policajtocv tak aby bolo moţné bezproblémovo stavať cyklohliadky, v priebehu roka odišlo
niekoľko zamestnancov, ktorí budú nahradení novými, policajti prešli v priebehu roka školením k
profesionálnemu správaniu a asertivite a školením v komunikácii a zvládnutiu stresových situácií, priebeţne
2007-2013 sa dovybavuje výzbroj a výstroj policajtov, vrátane cyklohliadok
Mihálik
PSI bola vytvorená v r. 2005, z dôvodu personálnych zmien v r. 2007 bude musieť byť doplnená novými
členmi,bol predložený návrh na doplnenie členov vedeniu mesta, ktoré bude riešiť túto otázkzu komplexne v
2007 a priebeţne rámci koncepcie propagácie mesta .
Moretová, Chudá

Vytvorenie stálej pracovnej skupiny imidţ
(PSI)
Kaţdoročné vymedzenie finančných zdrojov
v rozpočte pre realizáciu projektu imidţ
2007 a priebeţne Finančné prostriedky sú zahrnuté v položke stratégia.
prostredníctvom podpory alebo vlastných aktivít v rôznych oblastiach (kultúra, spoločenské udalosti, šport,
Realizácia základných krokov k
kongresy, významné zahraničné návštevy, propagácia prostredníctvom projektu Thermae Europae, šírením
systémovému budovaniu imidţu
2007 a priebeţne printových a elektronických médií a pod.

Realizácia systémového budovania imidţu

2007 a
priebeţne

Moretová, Chudá

Moretová, Chudá

vydávanie Revue Piešťany, Radnica informuje, nová veb stránka mesta, ocenenia primátora, jazykový kurz
pre pracovníkov Msú, ďalšie aktivity k podpore imdžu mesta: Pamätná medaila mesta, reprezentačný
kalendár, propagačné materiály, propagácia mesta na významných národných a medzinárodných podujatiach
(Korunovačné slávnosti,veľtrhy a pod., prezentácia pre zahraničných hostí - napr. GT OECD, generálny
tajomník OSN. V septembri 2008 mesto participovalo na organizácii zasadnutia prezidentov V4.
Moretová, Chudá

