Databáza strategických dokumentov mesta Piešťany
Názov

Rok
spracovan
ia

Autor
Ing. Hladký a kol.

Územný plán mesta Piešťany

Územný plán CMZ Piešťany

Územný generel dopravy mesta
Piešťany
Územný plán zóny - Heinola
Piešťany
Miestny územný systém
ekologickej stability SÚ Piešťany
Koncepcia separovaného zberu
komunálneho odpadu v meste
Piešťany

Posledná
Obstarávacia
Dôvod obstarania /
aktualizác
cena
Právna norma
ia
1.157000 Sk =
zák. č. 50/1976 Zb.
38.405 €

1998

2014
Ing.arch. Imrich
Pleidel

1 671150 Sk =
55.472 €

STU Bratislava Stavebná fakulta

1 249500 Sk =
41.476 €

2001

2007

2010

1998

1999

RNDr. Peter Tremboš
a kol.

1998

RNDr. Denisa
Bartošová

zák. č. 50/1976 Zb.
-

0

Ekojet s.r.o.

32 974,81 €

Environmentálna politika mesta
Piešťany

2006

ProPolis n.o.

3 302,80 €

Koncepcia cestovného ruchu
mesta Piešťany

Mgr.Anna Kollárová 2012014
TESK

2009

2007

PhDr. Žáčková a
subjekty pracujúce na
území mesta v
sociálnej oblasti

Communal Consult,
s.r.o.

2004

99 900 SK

2015

2015

2016

zák. č. 50/1976 Zb.
vyhl. č. 55/2001 Z.z
Zák.č. 543/2002 Z.z.
vyhl. MŽP SR
č.24/2003Z.z.
Statégia rozvoja
mesta Piešťany
Program hosp.a soc.
rozoja mesta

zák.č. 23/2001 Z.z.
vyhláška MŽP SR
č.310/203Z.z.

2009

Zákon č.448/2008
Z.z.o sociálnych
službách

pre potreby
vypracovania PHSR

Dátum a forma
schválenia

Miesto uloženia

do 2020

uzn. MsZ č. 111/1998 MsÚ - RÚS č. dv. 28,
31, stavebný úrad
mesta, OÚ Trnava

Poznámky, návrhy

hlavný - každodenne využívaný
pracovný dokument RÚS a
stavebného úradu
jeden zo základných pracovných
dokumentov RÚS a stavebného
úradu

podkladový dokument pre
rozvojové zámery a vydávanie
stanovísk RÚS, úseku dopravy
jeden zo základných pracovných
dokumentov RÚS a stavebného
úradu

uzn.MsZ č.274/2001

MsÚ Referát ŽP, č.d.
58

nezverejnené,
podklad k ÚPN a
generelu zelene

uzn.MsZ č.149/2007

MsÚ Referát ŽP, č.d.
58

http://www.piestany.
sk/index.php?id=591
&L=-1%2525252527

aktualizácia - Ing.Legátová,
využívajú referenti pre odpadové
hospodárstvo

uzn.MsZ č.213/2008

http://www.piestany.
sk/fileadmin/media/d
MsÚ referát ŽP ocuments/obcan/ozn
kanc.č. 58
SMP amy/Text_generel_zel
Piešťany
ene.pdf

dokument zapracovaný do
územného plánu mesta, využíva
referent pre ochranu prírody a
krajiny a SMP - stanoviská,
vyjadrenia

15.8.2014
rozhodnutie OÚ v
Piešťanoch

2015-2016

Zjavné nedostatky, ktoré bránia
efektívnemu využitiu dokumentu

http://www.piestany.sk/in
dex.php?id=702&L=http%2
5253A%25252F%2525

MsÚ Referát ŽP, č.d.
56

do 2015

Zverejnené v
elektronickej forme
na adrese

uzn.MsZ č. 110/1998 MsÚ - Referát
územnej správy RÚS
č.dv.28,31, stavebný
úrad mesta, OÚ
http://www.piestany.sk/in
dex.php?id=384
Trnava
uzn. MsZ č. 299/2001 MsÚ - RÚS č. dv. 28,
stavebný úrad mesta, http://www.piestany.sk/in
dex.php?id=384
OÚ Trnava
uzn. MsZ č. 214/2010 MsÚ - RÚS č.dv. 28,32

-

2007

441,-€

0

6/1998 výhľad
2020
12/2001výhľad
2020
2010 spracova
nia ZaD
ÚPN
mesta
6/1998 výhľad
2020

zák.č.284/1994 Z.z.
Metod.pokyn MŽP SR
č.p-2/1993

229 200 Sk

2007

Komunitný plán sociálnych
služieb mesta Piešťany na roky
2010-2020

zák. č. 50/1976 Zb.

RECORD spol. s.r.
Trnava - Ing.arch.
Pernecká

Generel zelene

Program odpadového
hospodárstva mesta Piešťany

zák. č. 50/1976 Zb.

Platnosť Plánovaná
(od - do) aktualizácia

Uznesenie MsZ
č.183/2009

nezverejnené

dokument zapracovaný do
územného plánu mesta,

dokument nebol schválený

zatiaľ bez využitia

http://www.piestany.
sk/fileadmin/media/d
ocuments/ako_vybavi
t/zivotne_prostredie/
MsÚ Referát ŽP
POH_mesta_Piestany.
č.d. 56 , OÚ Piešťany
pdf

využívajú referenti pre odpadové
hospodárstvo - stanoviská,
vyjadrenia

MsÚ, Referát
sociálnych vecí

http://www.piestany.sk/fil
eadmin/media/documents
/obcan/strategia/Komunitn
y_plan__socialnych_sluzieb
_mesta_Piestany_2010__2020.pdf

Komunitný plán bol schválený
MsZ, každoročne sa predkladá
správa o jeho plnení,je
podkladom k príprave rozpočtu v
časté zmeny zákonov, finančné prostriedky
sociálnej oblasti

MsÚ, Referát
stratégie, č.d.86

dokument nedisponuje aktuálne platnými
informáciami, novú aktualizáciu má na
http://www.piestany.sk/in
starosti Rezort Piešťany, krorý nemá
dex.php?id=52&L=0%2525
252Findex.php%2525253Fs finančné prostriedky na jeho vypracovanie,
k%2525253D
koncepcia nebola schválená MsZ Piešťany

potreba vypracovať nový
dokument, využitie
podnikateľskými subjektami
pôsobiacimi v oblasti CR, Rezort
Piešťany, Piešťanské informačné
centrum

PHSR Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja

Stratégia rozvoja mesta Piešťany
a obcí Banka a Moravany nad
váhom

Koncepcia rozvoja mesta Piešťany
v oblasti tepelnej energetiky r.
2007-2013

2006

M.E.S.A.10

M,E.S.A. 10bezodplatne

2014

zákon č.503/2001,
č.351/2004

20072013

2015

Reptová 50 000

2004

2006

M.E.S.A.10

Energetika
Slovensko,s.r.o.

SK, Valentovič
75 000 SK, Kling
75 000 SK

99 484 SK

2020

metodické
usmernenie MH SR č.
952/2005-200

20072013

2015

2015

MsZ zobralo na
vedomie uznesením
č. 208/2006

MsZ zobralo na
vedomie uznesením
č. 105/2004

uznesenie MsZ
č.88/2008

MsÚ Referát
stratégie, č.d.86

MsÚ Referát
stratégie, č.d.86

MsÚ Referát
stratégie, č.d.86

http://www.piestany.sk/in
dex.php?id=52&L=0%2525
252Findex.php%2525253Fs
k%2525253D

niektoré opatrenia nezrealizované z
dôsledku nedostatku finančných
prostriedkov

aktualizácia do konca roka 2015,
využitá na plnenie investičných
zámerov a jednotlivých opatrení,
na prílohy k žiadostiam o dotáciu
z programu Regionálny operačný
program 2007-2013

http://www.piestany.sk/in
dex.php?id=111&L=0%2Fsh
op%27

stratégia využitá na vypracovanie
PHSR 2007-2013, využitá na
realizáciu investičných zámerov,
využiteľnosť u všetkých referátov
a organizácií mesta priebežným
plnením jednotlivých opatrení

http://www.piestany.sk/in
dex.php?id=52&L=0%2525
252Findex.php%2525253Fs
k%2525253D

aktualizácia do konca roka 2015 v
rámci PHSR, využitá na analýzu
spotreby tepla u zariadení
bytového ,verejného a
podnikateľského sektora

