PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PIEŠŤANY 2005 - 2006

STAV PLNENIA k 30.09.2006

1

Číslo
Názov opatrenia
opatrenia
Podpora Europarku zo strany
A.1.1.1 mesta

2

Zatraktívnenie mesta a
mikroregiónu funkciami drobnej
architektúry, napr. fonatány,
A.1.1.2 jazierka (Piešťany - mesto fontán)

Por.
č.

2005

2006

X

X

pokračovanie zámeru MsÚ neregistruje,územie pri
poliklinike nie je aktuálne

Zodpovedné
osoby
Vitková,
Baranovič

X

realizácia rekonštrukcie Pešej zóny,doplnený mobiliár lavičky na nábreţí, vybudované nové detské ihrisko v
mestskom parku

Vitková,
Baranovič

Termín plnenia

X

3

A.1.1.3 Realizácia II. etapy pešej zóny

X

X

4

X

X

5

Zatraktívnenie centra (funkčná
atraktivita, osvetlenie, verejné
A.1.1.4 WC)
Realizácia chodníka osobností na
A.1.2.1 pešej zóne

6

Označenie a popis významných
objektov vrátane zelene (náučné
A.1.2.2 chodníky)

X

7

A.1.3.1 Revitalizácia Kolonádového mosta

X

8

Rekonštrukcia pozostatkov
A.1.3.2 starého Kláštora Johanitov

A.1.4.1 Dni múzea
Vypracovanie symbolov mesta 10 A.1.5.1 design manuál

X

Rozšírenie podujatia Rozhlasový
16 A.2.1.4 festival

Kováč, Vitková
Kováč, Vitková
Kováč, Vitková,
Baranovič,
Galová,
Mráziková
Kováč, Vitková

X

kaţdoročné podpora formou dotácie mesta, v roku 2005
realizovaný 50. ročník, v roku 2006 mesto získalo grant z Moretová,
Ministerstva kultúry vo výške 500 tis. Sk, navyše mesto Mezovská,
poskytlo dotáciu vo výške 95 tis. Sk.
Mráziková

X

X
X

X

X

Návrh a realizácia
charakteristických prvkov drobnej
architektúry, mestského mobiliáru
12 A.1.5.3 a ich permanentné obnovovanie

Pravidelné akcie na pešej zóne,
prírodné kino, akcie v exteriéri,
15 A.2.1.3 divadlá

osadenie busty E. Suchoňa, v príprave projekt náučný
chodník - Mestský park. (bol neúspešný pri ţiadosti o
grant).
v roku 2004 projekt- pitný pavilón, neúspešný grant na
zabezpečenie kompletnej PD

Kováč

X

X

Realizácia informačného systému
charakterizujúceho mesto a jeho
11 A.1.5.2 permanentné obnovovanie

Zachovanie tradície Hudobného
14 A.2.1.2 festivalu

zrealizovaná s ukončením apríl 2006, zrekonštruovaná
aj Winterova ul., v roku 2006 zostáva dobudovanie
umeleckého diela na Nám. Slobody
spracovanie štúdie priestoru starého trhoviska,
zatraktívnenie centra riešené v rámci rekonštrukcie
Pešej zóny, vypracovaný návrh prevádzkovania siete
verejných WC, príprava výstavby AUPARK
v rámci rekonštrukcie Pešej zóny - neposlušná čiara,
postupne budú osádzané pamätné tabulky osobností

realizuje sa z prostriedkov mesta a grantu Ministerstva
kultúry - vykonaná asanácia objektu rodinného domu,
archeologický prieskum, oplotenie, pripravuje sa
realizačná PD na sprístupnenie pamiatky
r. 2006 - pripravuje sa realizácia podujatia v spolupráci s
Balneologickým múzeom. Podujatie má názov
Prezentácia známky Moravianska venuša (20.10.2006),
v priebehu roka 2006 organizácia podujatí
Balneologickým múzeom
príprava podkladov na zadanie logotypu mesta v roku
2006, nárokované v rozpočte 2007
kaţdoročná obnova inf. systému podľa zmluvy s
INFOPLAGÁTOM s.r.o., v centre doplnenie citylightov a
premiestnenie informačných tabúľ politických strán na
Poštovú ul., doplnenie informačných tabúľ v sídliskových
častiach mesta
v roku 2005 zakúpenie mobilných stánkov (vianočné
trhy), rozmiestnenie nových odpadových nádob v
hodnote 220 tis. Sk, obnova lavičiek prostredníctvom
SMP p.o., v roku 2006 - obnova a doplnenie lavičiek v
centre mesta a pri detských ihriskách
realizované v roku 2005, financované z mestského
rozpočtu a grantov EU, podujatie bude organizavané
kaţdý druhý rok, v roku 2006 mesto podalo ţiadosť o
nový grant

9

Obnovenie podujatia Socha
13 A.2.1.1 piešťanských parkov

X

Stav plnenia

X

X

x

X

X

Kováč, Vitková

Mezovská,
Mráziková
Moretová,
Reháková

Kováč, Vitková

Vitková,
Baranovič,
Kováč

Moretová

v roku 2005 akcie realizované priebeţne v hudobnom
pavilóne, po ukončení rekonštrukcie pešej zóny sa
uskutočnili vianočné trhy a Silvester 2005 na Nám.
Slobody, v roku 2006 sú realizované kultúrne podujatia v
termíne máj - december (Kultúrne leto, OLKS, Hudobný
festival, Filmový festival Cinematik, Beachvolejbal,
Streetball, Victoria regia, Deň Bratislavy a Trenčína v
Piešťanoch,.sprievodné podujatia Rozhlasového
festivalu, Dţezového festivalu, Túlavá kniţnica, Svetový Mezovská,
deň cestovného ruchu, Vitajte v našom meste...)
Galová, Jurčová
Rozhlasový festival Zázračný oriešok sa uskutočnil v
máji 2006, bol spojený so sprievodnými kultúrnymi a
spoločenskými podujatiami
Galová

Pravidelné usporiadanie Dní
zdravia a iných podujatí so
17 A.2.1.5 zdravotnou tematikou

X

Podujatia prezentujúce kúpeľné
18 A.2.1.6 tradície
Vystavovanie, realizácia,
obmieňanie a návrh dočasnej
19 A.2.1.7 architektúry

Usporiadanie Piešťanského
20 A.2.1.8 kultúrneho veľtrhu (kniţný jarmok)

21 A.2.2.1 Propagácia mesta

22 A.2.2.2 Informačné terminály

Zapojenie obyvateľov do
23 A.2.2.3 estetizácie prostredia
Pripojiť sa do kampane Európske
trvalo udrţateľné mestá (European
Sustainable Cities and Towns
24 B.1.1.1 Campaign)
Včas a priebeţne informovať
verejnosť o potenciálnych
dopadoch projektov na ţivotné
25 B.1.2.1 prostredie

26 B.1.3.1

27 B.2.1.1

28 B.2.1.2

29 B.2.2.1

Podporovať vzdelávacie aktivity a
osvetu propagujúce zásady trvalo
udrţateľného rozvoja
Aktualizovať dokument Miestneho
územného systému ekologickej
stability (MÚSES)
Spracovať strategické
environmentálne hodnotenie
(SEA) pre všetky rozvojové
projekty dotýkajúce sa riešeného
územia
Formulovať a následne zverejniť
princípy a zásady, stratégiu a
taktiku ako aj pravidlá
uplatňovania environmentálnej
politiky v oblasti formovania
krajiny, vyuţívania jej zdrojov a
potenciálov.

X

v roku 2005 a 2006 realizované Dni zdravia a sprievodné
podujatia, Na kolesách proti rakovine, kongresy so
zdravotníckou tematikou
znovuzaloţenie Únie kúpeľných miest pri ZMOS,
kaţdoročná realizácia podujatia Otvorenie letnej kúpeľnej
sezóny, Reumatologický kongres, účasť mesta spolu s
SLK na výstavách Regiontour Brno a ITF Bratislava,
účasť mesta na medzinárodnom projekte - THERMAE
EUROPAE

X

zatiaľ nerealizované - príprava workshopov počas Sochy
piešťanských parkov - podaná ţiadosť o grant
Vitková

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kniţný jarmok pod názvom Túlavý antikvariát sa
uskutoční v roku 2007 ako súčasť projektu na podporu
čítania v predpokladanom termíne apríl - máj 2007
účasť na veľtrhoch Regiontour Brno, ITF Bratislava,
workshop Praha, propagácia cez SACR na európskych
veľtrhoch cestovného ruchu, Revue Piešťany - distribúcia
aj na veľvyslanectvá, vydávanie propagačných
materiálov mesta a PIC, spolupráca s mestami
Bratislava a Trenčín v oblasti cestovného ruchu a
kultúry, spolupráca so Slovenským paralympijskym
hnutím,účasť v súťaţi miest Oskar bez bariér, oficiálne
prijatia zahraničných návštev, publikácie v zahraničných
médiách
realizácia v roku 2006, 2 terminály v rámci projektu PIC 1 terminál je umiestnený na budove PIC Pribinova 2,
druhý bude umiestnený v exteriéri na Winterovej ulici, do
konca mesiaca november 2006; 6 terminálov v podanej
ţiadosti o grant (ţiadosť o grant neuspela)
realizácia súťaţí o najkrajší balkón, o vianočný výklad,
Deň Zeme - podujatie spojené so zberom odpadkov,
jesenné upratovanie so zabezpečením odvozu
veľkoobjemového odpadu; Deň pre Piešťany (viac
stromov, viac pohybu, viac hudby - v spolupráci s n.o.
ProPolis)
mesto sa úspešne zapojilo do projektu Udrţateľný rozvoj
miest, vydalo broţúru o projekte, spolupracuje s
Regionálnym environmentálnym centrom Bratislava v
problematike TUR

Jurčová,
Mezovská,
Ţáčková

Mezovská,
Mráziková,
Reháková

Galová

Moretová,
Reháková,
Galová

Damboráková,
Vlhová, Galová,
Reháková

Vitková,
Baranovič,
Galová

Baranovič

X

X

X

X

verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom tlače P.T., A.B., Radnice informuje, veb stránky mesta a
úradných tabúľ, k spracovaniu štúdie revitalizácie toku
Dubová - realizovaná verejná prezentácia
Baranovič
v roku 2005 - dotácia mesta na projekt Pro Polis a
Mestská kniţnica - Naše Piešťany, vydanie
informačných letákov o TUR a broţúry o projekte
Udrţateľný rozvoj miest;
Mestská kniţnica spolupracuje s n.o. ProPolis pri
organizovaní vzdelávacích aktivít propagujúcich zásady
TUR (prednášky, workshopy, projekt Naše Piešťany),
propagačné materiály vydávané v PIC sú na
recyklovanom papieri, propagačné materiály - Mesto a
ţivotné prostredie (vydavatelia - ProPolis, MsK a ICM),
Chráňme si náš svet (MsK, ProPolis), TUR (MsK,
ProPolis, ICM). Seminár Trvalo udrţateľný rozvoj
regiónov (MsK, Mesto Piešťany, ProPolis), Informátor
Baranovič,
pre občanov.
Galová

X

v roku 2005 aktualizácia MÚSES ako súčasť ÚPN mesta
Piešťany
Baranovič

X

mesto nerealizovalo rozvojové dokumenty, ktoré by mohli Vitková,
byť posudzované SEA
Baranovič

X

príprava projektu environmentálnej politiky v roku 2006,
ponuka o.z. Propolis na spracovanie envir. politiky
prostredníctvom dotácie v súlade s VZN

X

Baranovič

Vytvoriť funkčný monitorovací
30 B.2.2.2 systém o krajine

X

príprava návrhu projektu monitoringu z dostupných
zdrojov v roku 2006
Baranovič
postupná realizácia programu, v roku 2005 - realizovaná
výsadba uličných stromoradí v sume 4 mil. Sk, v roku
2006 - v rozpočte mesta vyčlenené fin. prostriedky na
výsadbu uličných stromoradí a sídliska A. Trajan,
príprava realizácie etapy revitalizácie toku Dubová
spojená s výsadbou brehových porastov
Baranovič
priebeţné plnenie prostredníctvom SMP p.o., v roku
2005 vyčlenených 10,5 mil. Sk na zeleň, v roku 2006 sú
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10,935 mil. Sk,
kúpa novej techniky - vysavač na lístie,kosačky,malé
viacúčelové vozidlo na čistenie, odhŕňanie snehu,
polievanie
Bača, Baranovič

X

v roku 2006 - vydanie informačných letákov k
problematike ochrany vôd a vodných zdrojov
(propagačný mateirál o šetrení pitnou vodou)

Baranovič

X

X

v roku 2005 - spracovanie štúdie, v roku 2006 - projekt
časti toku (Floreát) - 150 tis. Sk, príprava realizácie
pešieho a cyklistického chodníka, osvetlenia a výsabdy
zelene v časti Floreát v spolupráci s SVP š.p.

Baranovič

X

X

údrţba toku zabezpečovaná v priebehu roka podľa
potreby SVP š.p. a poţiadaviek MsÚ

Baranovič,
riaditeľ SVP

X

monitoring Váhu bude vyhodnocovaný z dostupných
zdrojov SVP š.p. a TAVOS a.s.. MsÚ Piešťany zadá
monitoring potoka Dubová.

Baranovič,
Rakšáni

X

priebeţne plnené prostredníctvom SMP p.o., v roku 2005
vyčlenených 3,42 mil. Sk na čistenie ulíc a verejných
priestranstiev, a roku 2006 - 3,925 mil. Sk
Bača

X

Realizovať Program starostlivosti
o prírodu a krajinu spracovaný v
dokumente aktuálne platnom
31 B.2.3.1 MÚSES

Zabezpečiť pravidelnú
starostlivosť o verejné
priestranstvá a ich pravidelnú
32 B.2.4.1 údrţbu
Propagovať a podporovať šetrenie
pitnej vody a jej náhradu úţitkovou
vodou všade, kde je to moţné
vhodnými technickými a
33 B.3.1.1 legislatívnymi opatreniami

Vypracovať a realizovať projekt
34 B.3.2.1 revitalizácie toku v celej jeho dĺţke
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu
údrţby a čistoty toku Dubová a
35 B.3.2.2 jeho bezprostredného okolia
Presadzovať monitorovanie
zdrojov znečistenia vody vo Váhu,
v jazere Sĺňava a v toku Dubová,
vyhodnocovať a zverejňovať
36 B.3.3.1 opatrenia k náprave
Zabezpečiť dôsledné čistenie ulíc
a verejných priestranstiev pre
zníţenie prašnosti mechanizmami,
ručným zametaníma
37 B.4.1.1 vyhlasovaním verejných brigád
Vypracovať zásady na ochranu
zelene formou VZN a
zabezpečovať tak dostatok
kvalitnej zelene a jej ochranu a
špecifikovať lokality so zákazom
38 B.5.1.1 výstavby

Vypracovať a realizovať projekt
39 B.6.1.1 separovania odpadu
Zabezpečiť dobudovanie
kompostárne pre spracovanie
organicky rozloţiteľného odpadu
(odpadu zo zelene a
40 B.6.2.1 vyseparovaného bioodpadu)
Vykonávať monitoring mnoţstva
odpadov podľa štruktúry
separovaných komponentov a
41 B.6.3.1 neseparovaného odpadu
Pri realizácii projektov
odpadového hospodárstva
vyuţívať finančnú pomoc od
42 B.6.3.2 Recyklačného fondu
Kaţdoročne vyhodnocovať zmluvu
s organizáciou zabezpečujúcou
zber komunálneho odpadu s
dôrazom na kontrolu separovania
43 B.6.3.3 odpadu
Odstraňovať nelegálne skládky
44 B.6.3.4 odpadov
Vypracovať hlukovú mapu a
stanoviť maximálne prípustné
45 B.7.1.1 limity hluku
Vytvorenie koordinačného
informačného centra pre
podnikateľov - rozvojovej agentúry
46 C.1.1.1 (KICP - RA)

X

X

X

X

v roku 2005 schválené VZN o zeleni

X

X

X

X

X

X

X

Baranovič

Zaloţenie Regiolálneho zdruţenia pre separovaný zber,
ţiadosť o grant, rozšírenie komodít pre separovaný zber
v domácnostiach-/ tetrapaky,bioodpad/, v školách a v
Zbernom stredisku, dokúpenie nádob na bioodpad
Baranovič
v rozpočte 2006 vyčlenené finančné prostriedky na
štúdiu - 100 tis. Sk, v súčasnosti zabezpečované
spracovanie bioodpadu dodavateľsky, zavedený
separovaný zber bioodpadu zo zelene v rodinných
domoch a jeho spracovanie v areáli Agrobiopu
Bača, Baranovič

monitoring mnoţstva odpadov je kaţdoročne spracovaný
pre potreby štatistických výkazov Ministerstva ŢP
Baranovič
finančné prostriedky z Recyklačného fondu boli vyuţité
na nákup zberných nádob, váhy v Zbernom stredisku,
vriec na odpad a propagačné materiály o separovanom
zbere
Baranovič

X

X

X

X

mesačné sledovanie plnenia zmluvy, polročné
vyhodnotenie plnenia predloţené do MsZ
pravidelné odstraňovanie nelegálnych skládok počas
roka 2005 a 2006

X

vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov zatiaľ
nerealizované

Baranovič

X

prebiehajú diskusie o forme a spôsobe fungovania
centra, pripravený priestor vedľa PIC

Mezovská,
Širillová

X

Baranovič
Baranovič

Organizovať pravidelné stretnutia
47 C.1.1.2 podnikateľov a zástupcov mesta
Vypracovať Vademecum
48 C.2.1.1 podnikania v Piešťanoch
Zostaviť databázu
49 C.2.1.2 podnikateľských aktivít
Vypracovať, zverejniť a priebeţne
aktualizovať katalóg
disponibilných priestorov pre
50 C.2.2.1 podnikanie
Aktívne sa podieľať na príprave
51 C.3.1.1 nového kúpeľného zákona
Iniciovať a presadzovať zmenu
52 C.3.1.2 štatútu kúpeľného miesta
Kontrola kvality a dodţania
štandardov ubytovania v
spolupráci mesta, vlastníkov a
prevádzkovateľov ubytovacích
53 C.3.2.1 zariadení všetkých kategórií
Ďalší rozvoj a skvalitnenie
mestského informačného
strediska vrátane siete
informačných terminálov pre
54 C.3.3.1 návštevníkov

Rekonštruovať, reprofilovať a
55 C.3.3.2 doplniť zariadenia v mestskej časti

X

X

v roku 2005 realizované stretnutie s podnikateľmi v
oblasti cestovného ruchu

X

pripravované podklady pre spracovanie materiálu
databáza pravidelne dopĺňaná pracovníkmi MsÚ a PIC

Nerád, Tóth
Mezovská,
Širillová

X

pripravované podklady pre spracovanie materiálu
v roku 2005 schválený nový kúpeľný zákon a v roku
2006 pripomienkovanie vykonávacích vyhlášok
v roku 2005 zmena hraníc vnútorného kúpeľného
územia v Štatúte kúpeľného miesta Piešťany

Damboráková,
Paradi
Bartošová,
Damboráková
Bartošová,
Vitková

X

kontroly realizované v súvislosti s plnením daňových
povinností

Mezovská,
Širillová

X

X
X
X

X

X

X

X

56 C.3.3.3 Dobudovať areál letiska

X

v roku 2006 - realizovaný projekt rekonštrukcia a
rozšírenie PIC s osadením 2 informačných terminálov
(získaný grant zo ŠF EÚ - SOP PS, SACR)
spolupráca pri povolovaní investičných zámerov,
reprofilácia ZŠ Rázusova na vysokú školu, príprava a
povoľovanie výstavby centra AUPARK, spracovanie
štúdie predstaničného priestoru, starého trhoviska,
spracovanie PD na realizáciu športových plôch v parku,
rokovanie s investormi pre výstavbu v lokalite parkoviska
Nálepkova ul., realizácia skateparku a bikrosového
areálu na sídl. A. Trajan, realizácia hokejbalového ihriska
v areáli ZŠ Brezová, realizácia rekonštrukcie lávky cez
Biskupický kanál
v roku 2006 prevedené akcie spoločnosti Letisko
Piešťany a.s. na mesto, predloţená zmena ÚPN mesta
Piešťany- rozšírenie letiska

Zaviesť a pravidelne organizovať
61 C.4.1.1 burzu pracovných príleţitostí

X

X

Vyuţiť a podporovať pomoc
starších profesionálov Mestu
62 C.4.2.1 Piešťany

X

X

X

X

X

X

prenájom tenisového areálu firme STASIN - dobudovanie
areálu, sezónne prestrešenie kurtov, vybudovanie
prevádzkovej budovy, terasy, vybudovanie detského
ihriska, ihriska pre pláţový volejbal
v roku 2005 MsZ neprijalo ponuku spol. SLOVSTAVBA
s.r.o. na vybudovanie plaveckého bazéna v lokalite
Futbalového štadióna, v súčasnosti - preverenie lokality
pri Kauflande a rokovanie s vedením SLK a.s. o
moţnosti rekonštrukcie a dostavby areálu kúpaliska Eva
je úspešné
prenájom zimného štadióna ŠHK 37, v roku 2005
rekonštrukcia vstupu, šatní, soc. zariadení, VIP zóna,
časomiera, v roku 2006 plánovaná výmena mantinelov a
kotolne zo zdrojov SZĽH, pre verejnosť v roku 2006
korčulovanie na pešej zóne- zakúpenie prenosnej
ľadovej plochy
prenájom športhotelu PFK, futbalový štadión prevádzkujú
SMP p.o.
ponuka voľných miest je prostredníctvom ponuky úradu
práce a špecializovaných veb stránok zverejňovaná na
www stránke mesta Piešťany
mesto komunikuje so seniormi zdruţenými v rôznych
organizáciách pri plánovaní a realizácii mestských
aktivít, v roku 2005 vybudovanie nových klubových
priestorov na Váţskej ul.
v roku 2005 organizované spoločné rokovania ZSE,
TAVOS a SPP, realizácia rekonštrukcií sietí a
komunikácií v lokalitách Hurbanova, Partizánska a
Díčova, výstavby komunikácií v lokalitách Bodona a
Heinola, verejné osvetlenie - Furdekova, Šafárikova,
Hviezdoslavova
v roku 2005 - rekonštrukcia pešej zóny, v roku 2006 - v
rozpočte - dotácie FO a POP 1 mil. Sk na podporu
regionálneho rozvoja

X

mesto zabezpečuje vydávanie Radnica informuje a
Revue Piešťany, spolupráca s médiami - TASR, Rádio
Regina, TA3, TV Karpaty a TV Zobor, A.B., Trnavský
hlas a Piešťanský týţdeň

Doplnenie tenisových areálov pre
57 C.3.4.1 profesionálne a rekreačné vyuţitie

X

X

Výstavba nového plaveckého
areálu, ktorý by nahradil pôvodné
58 C.3.4.2 funkcie kúpaliska Eva

X

X

Rozšírenie ponuky pre
korčuľovanie a ľadový hokej
dostavbou ľadových plôch v
lokalite dnešného zimného
59 C.3.4.3 štadióna
Modernizácia a viacúčelové
60 C.3.4.4 vyuţívanie futbalového štadióna

Koordinovať výstavbu
infraštruktúry v uţšom centre, aby
nedochádzalo k neustálym
63 C.5.1.1 zásahom
Pripraviť motivačné finančné
nástroje pre revitalizáciu centra,
64 C.5.1.2 podporujúce investovanie v ňom
Definovanie mediálnej a
informačnej politiky mestskej
samosprávy v súlade so stratégiou
65 D.1.1.1 rozvoja mesta

X
X

X

Moretová

Galová,
Reháková

Kováč, Vitková

Pobjecká

Kováč, Vitková

Kováč, Vitková

Kováč, Vitková
Bača, Vitková
Duračková,
Mičurová,
Vlhová

Mezovská,
Ţáčková

Kováč, Vitková
Kováč, Vitková,
Duračková

Moretová,
Reháková

Technologická podpora budovania
66 D.1.1.2 elektronickej úradovne MsÚ

Multimediálne informačné systémy
67 D.1.2.1 a rozširovanie sluţieb PIC
Riešenie preloţky štátnej cesty
68 D.2.1.1 I/61

X

X

X

X
X

Rozvoj a podpora mestskej
cyklistickej dopravy s prepojením
69 D.2.2.1 okrajových častí mesta s CMZ

X

X

Rozvoj prímestských turistických
cyklotrás, rekondičných a
70 D.2.2.2 náučných chodníkov

X

X

Vypracovanie a realizácia nového
71 D.2.2.3 systému MHD
Realizácia juţného premostenia
72 D.2.2.4 rieky Váh v katastri mesta
Preloţka cesty II/499 v súlade s
73 D.2.2.5 juţným premostením Váhu

X

Vitková

Kováč, Vitková

Kováč, Vitková

Vitková
Vitková,
Baranovič

X

X

mesto je priebeţne informované o príprave investičného
plánu ZSE a.s. na nadchádzajúce obdobie
Kováč, Vitková

X

X

mesto je priebeţne informované o zámeroch SPP a.s. na
nadchádzajúce obdobie
Kováč, Vitková

X

X

X

X

X

X

X

X

Zriadiť miesto prvého kontaktu s
83 E.1.1.3 občanom

X

Vytvorenie strešnej organizácie
zabezpečujúcej sociálne sluţby na
84 E.1.1.4 území mesta

X

88 E.2.1.2 Stratégia rozvoja základných škôl

Damboráková,
Vlhová, Galová

X

X

Trvalé zabezpečovanie kvality
75 D.3.1.1 dodávanej pitnej vody

Vypracovať projekt a zaviesť
systém pravidelného vzdelávania
85 E.1.2.1 zamestnancov mesta
Zaviesť nový spôsob
odmeňovania zamestnancov
86 E.1.2.2 mesta
Stratégia rozvoja materských škôl,
ZUŠ, centier voľného času a
87 E.2.1.1 školských klubov

spolupráca pri príprave zámeru Kolokruh Piešťany
rok 2006 - zmluva so SAD o zabezpečení MHD s
finančnou dotáciou na vykrytie strát a zabezpečenie
nákupu nového autobusu, príprava zmluvy na rok 2007,
doprava posilnená turistickou atrakciou - vláčik

Damboráková,
Vlhová

v spracovaní hodnotenie - EIA, v kompetencii TSK
v roku 2005 - časť rekonštrukcie realizovaná, v roku
2006 pokračovanie, mesto zabezpečilo štúdiu
predstaničného priestoru vo výške 200 tis. Sk
účasť mesta v riadení spoločnosti TAVOS, kontrola
prostredníctvom účasti v dozornej rade, sledovanie
kvality prostredníctvom Reginálneho zdrav. úradu
v roku 2005 - príprava PD pre realizáciu z podpory ISPA,
v roku 2006 - postupná realizácia prostredníctvom
TAVOS a.s.
v roku 2005 spracovaný protipovodňový plán mesta
Piešťany, jeho súčasťou sú i výstupy z návrhu techn.
opatrení SVP š.p.
v rozpočte 2006 vyčlenené finančné prostriedky na
spracovanie tohto dokumentu

X

X

Zefektívniť vyuţívanie objektov a
81 E.1.1.1 pozemkov vo vlastníctve mesta
Pripraviť a realizovať projekt e82 E.1.1.2 government

grant v roku 2006- realizácia rozšírenia a dovybavenia
PIC, spolupráca s informačnými centrami v Bratislave a
Trenčíne, pravidelná akualizácia www stránky, príprava
rekonštrukcie veb stránky s rozšírením a zatraktívnením
jej ponuky a obsahu, regionálne vysielanie TV Karpaty,
prenos zasadnutí Msz prostredníctvom INFONET TV
v roku 2006 spracovaná štúdia s navrhnutým
alternatívnym riešením
rok 2005 -realizácia chodníka Mikrorajón - Potočná,
Štúrova ul. cykl. chodník v rámci zjednosmernenia
premávky, v roku 2006 - spracovanie realizačného
projektu Dopravná - Sasinkova, PD a príprava
realizácie+F88 cyklist. chodníka pri Dubovej v rámci
revitalizácie toku

v spracovaní hodnotenie - EIA, v kompetencii TSK

Rekonštrukcia ţeleznice na
74 D.2.3.1 rýchlosť 160 km/h

Rekonštrukcia stokovej siete a
76 D.3.1.2 ČOV v meste
Iniciovať návrh technických
opatrení z vyhodnotenia povodní v
77 D.3.2.1 roku 1997
Vypracovanie energetickej politiky
78 D.4.1.1 mesta
Rekonštrukčný program ZE
včítane rekonštrukcie TS 110/22
79 D.4.1.2 kV
Iniciovať rozširovanie
stredotlakových rozvodov plynu a
80 D.4.1.3 rekonštrukčný program SPP

ukončená skušobná prevádzka 12/2005, poţiadané o
grant na realizáciu el. úradovne, prebieha vyhodnotenie

X

X

X

X

X

príprava podkladov pre spracovanie efektívneho
vyuţívania pozemkov a objektov
ukončená skúšobná prevádzka, prebieha vyhodnotenie,
ţiadosť o grant neúspešná
KC vybudované v roku 2004, v roku 2005 rozšírené
Klientské centrum o referát soc. vecí, evidenciu obyv. a
pokladňu
pripravené podklady, vzhľadom na financovanie
zariadení soc. sluţieb zo štátu je súčasný stav
vyhovujúci, mesto pripravuje aj relizáciu Centra soc.
sluţieb prestavbou objektu bývalej ZŠ A. Trajan a
zaloţenie n.o. na zabezpečenie jej prevádzky
vzdelávanie zamestnancov zabezpečované formou
školenía a kurzov, na MsÚ zabezpečovaná výučba
nemeckého a anglického jazyka, spracovanie ţiadosti o
finančnú podporu projektu vzdelávania z EÚ
odmeňovanie zamestnancov sa riadi zákonom o
odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe
spracovaná v roku 2005, realizované organizačné zmeny
vytvorením právnej subjektivity pre 4 MŠ a zrušená MŠ
Javorova
spracovaná v roku 2004, realizovaná redukcia siete o
dve ZŠ, sledovanie vyťaţenosti prostredníctvom
štatistických výkazov

Vitková

Vitková
Kováč, Vitková,
Baranovič
Kováč, Vitková,
Baranovič
Kováč,
Baranovič,
Stillhammer
Bača, Kováč

Damboráková
Damboráková,
Vlhová
Bartošová,
Kováč

Mezovská,
Ţáčková

Duračková,
Mičurová

Duračková
Mezovská,
Podobová
Mezovská,
Podobová

Racionalizácia systému
obsluţných činností pre základné
školy a školské zariadenia
(stravovanie, upratovanie, údrţba,
obstarávanie tovarov a pomôcok,
89 E.2.1.3 atď.)

Plán rekonštrukcie, výstavby a
90 E.2.1.4 obnovy škôl a školských zariadení
Program kvality pedagogických
pracovníkov (vyhodnotenie učiteľ/91 E.2.1.5 ka roka)

Dostupnosť vysokoškolského
92 E.2.2.1 vzdelávania
Prehodnotenie existujúcich
sociálnych sluţieb, ich moţné
spojenie pri zachovaní, respektíve
zlepšení kvality poskytovaných
93 E.3.1.1 sluţieb

X

X

X

X

X

X

organizovanie podujatia Škola roka a projektu
Pedagógovia na ktorých sa nezabúda
VŠ sv. Alţbety Bratislava -odbor soc. práca pôsobí od
roku 2005 v budove NURCH, UCM Trnava- odb.
fyzioterapia a balneológia pôsobí v objekte na Rázusovej
ulici

X

príprava projektu a realizácie Centrum soc. sluţieb v
objekte ZŠ A. Trajan so zabezpečením fin. prostriedkov v
rozpočte mesta na rok 2006 + príprava ţiadosti o
finančné prostriedky z EÚ
v roku 2005 vydaný Sociálny sprievodca, v Radnica
informuje - seriál o zariadeniach soc. sluţieb, informácie
a rozhovory k jednotlivým soc. témam

X

Prehodnotenie systému úhrad za
95 E.3.1.3 poskytované sociálne sluţby

X

100 E.3.2.4

101 E.3.2.5

102 E.3.3.1

103 E.3.3.2

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

Mezovská,
Podobová

X

X

Dobudovanie objektu na Staničnej
97 E.3.2.1 ulici
Dobudovanie rodinného detského
98 E.3.2.2 domova Kocurice
Transformácia penziónu Juliana
99 E.3.2.3 na domov dôchodcov

Kováč,
Mezovská,
Podobová

X

Zlepšenie informovanosti
94 E.3.1.2 verejnosti o sociálnej oblasti

Vyhodnotenie technického stavu
objektov, v ktorých sa poskytujú
sociálne sluţby a vytvorenie plánu
96 E.3.1.4 práv, údrţby a modernizácie

v roku 2005 spracovaná analýza obsluţ. činností,
zriadená výdajná školská kuchyňa v ZŠ Vajanského a
dovybavená školská kuchyňa ZŠ Brezová
v roku 2005 schválený harmonogram opráv školských
zariadení, v rozpočte na rok 2006 vyčlenené 4 mil. Sk realizovaná oprava striech na MŠ - Zavretý kút, 8. mája
2, Valova, na ZŠ - Brezová, výmena kotolne a
teplovodného potrubia na ZŠ Holubyho,maľovanie a
údrţbu si subjekty zabezpečujú v rámci vlastných
rozpočtov

v roku 2005 zmena úhrad v zariadení Mestské jasle a v
opatrovateľskej sluţbe - schválené MsZ

X

X

X

X

Kováč

Mezovská,
Damboráková

Mezovská,
Ţáčková
Mezovská,
Ţáčková,
Moretová
Mezovská,
Ţáčková,
Duračková

v roku 2005 - rekonštrukcia Vila Juliana -statika,
kanalizácia a ZOS na Kalinčiakovej ul.- výmena interiéru,
kotolňa, okná ,v roku 2006 - riešenie rekonštrukcie TUV
Staničná, rekonštrukcia hygienických zariadení ZOS
Kováč
Kováč,
prioritné riešenie zariadení soc. sluţieb v objekte býv. ZŠ Mezovská,
A. Trajan
Ţáčková

X

v roku 2005 - sprevádzkovanie RDD Kocurice

X

pripravujú sa podklady pre transformáciu

X

X

v roku 2005 realizácia vo výške 200 tis. Sk, v roku 2006 realizácia vo výške 100 tis. Sk, príprava etapizácie
zabezpečovania úprav podľa poţiadaviek obyv.
Vitková, Kováč

X

podpora tretieho sektora z rozpočtu mesta a dotáciami v
oblasti charitatívnej, humanitnej a sociálnej rok 2005 205 tis. Sk, rok 2006 - 200 tis. Sk, organizovanie
Mezovská,
podujatia Humánny čin roka
Ţáčková

X

kaţdoročne sa realizujú podujatia - Deň zdravia, Cena
primátora, In line, Protidrogové fóra, rôzne konferencie celiakia, podujatia pre deti so zdrav. postihnutím,
prestárlych občanov, neprispôsobivých a bezdomovcov Mezovská,
počas vianočných sviatkov
Ţáčková

X

X

X

X

104 E.4.1.1 Identifikovať kultúrne tradície

X

x

Spracovať návrh obnovy a
105 E.4.1.2 pokračovania kultúrnych tradícií

X

X

Informovať občanov a získať
podporu pre návrh obnovy a
106 E.4.1.3 pokračovania kultúrnych tradícií

X

X

Kováč
Mezovská,
Ţáčková

poskytovanie dotácií na dobrovoľné aktivity -podpora
o.z. Hospic, Liga proti reumatizmu, Liga proti rakovine, a Mezovská,
iné
Ţáčková
Mezovská,
spracované ako kultúrne akcie pôvodné a novovnikajúce Mráziková
v roku 2005 a 2006 - bol vypracovaný kalendár
kultúrnych a spoločenských podujatí, materiál obsahuje
termín a miesto konania, vecný obsah podujatia a
Mezovská,
organizátora
Mráziková
spracovaný info materiál Najvýznamnejšie podujatia roka
2006 v Piešťanoch, verejnosť je priebeţne informovaná
cez média, plagáty a veb stránku mesta ako aj
Moretová,
prostredníctvom PIC a ankety na web-stránke mesta
Mezovská,
Piešťany
Mráziková

Realizácia navrhovaných
107 E.4.1.4 tradičných podujatí

X

Monitorovať úspešnosť realizácie
108 E.4.1.5 tradičných kultúrnych podujatí

X

Identifikovať poţiadavky na nové
formy, druhy a ţánre kultúry a
109 E.4.2.1 zmapovať existujúce v Piešťanoch

Podpora realizácie nových foriem,
110 E.4.2.2 druhov ţánrov kultúry
Vytvorenie moderného centra
zdravia integráciou zdravotníckej
starostlivosti do jedného
111 E.5.1.1 efektívneho komplexu

Efektívne vyuţívanie existujúcich
112 E.6.1.1 športových zariadení
Údrţba a modernizácia športových
113 E.6.1.2 zariadení

X

X

X

X

X

X

X

OLKS, Hudobný festival, Rozhlasový festival, obnova
Sochy piešťanských parkov, Truck country, Country
Lodenica, Piešťanské randesvous, Victoria Regia,
Vianoce, Piešťanské hody, Fotopark 2006 a pod. realizované z rozpočtu mesta, MsK a MsKS a iných
zdrojov
priebeţné vyhodnocovanie návštevnosti, ekonomické
vyhodnotenie, anketa, ohlas verejnosti, články v tlači a
iných médiách, následne úprava dramaturgie
nové formy sú zaraďované do kalendára podujatí
priebeţne, nová forma - spolupráca s mestami Trenčín a
Bratislava, športové podujatia streetball,pláţový volejbal
so sprievodnými podujatiami, Hodokvas, Piešťanské
hody, záujem o konanie významných celoslovenských
podujatí "zvonku" - CINEMATIK 2006
Jazzový festival, Filmový festival, Hodokvas, Konferencia
- 30. Priehradné dni, podpora aktivít prostredníctvom
dotácií alebo propagácie. Podujatie pre prvákov spojené
s odovzdávaním kníh primátorom mesta (rok 2006), Deň
pre Piešťany.

zatiať nerealizované
riešené formou prenájmu športovým klubom a
organizáciám (tenisové areály, zimný štadión,
vodnolyţiarsky areál), odpredaj hádzanárskej haly Slov.
paralymp.výboru za účelom rekonštrukcie haly a
zriadenia športového centra s celoslovenskou
pôsobnosťou
prostredníctvom záväzkov v nájomných zmluvách a ich
kontrolou

Mezovská,
Mráziková,
Jurčová, Galová
Mezovská,
Mráziková

Mezovská,
Mráziková

Mezovská,
Mráziková,
Jurčová, Galová
Pobjecká,
Mezovská,
Ţáčková

Bača,
Damboráková,
Kováč
Kováč, Bača

Zabezpečiť informovanosť o
moţnostiach rekreačného a
výkonnostného športu v
115 E.6.2.2 Piešťanoch

X

X

Analýza dopytu a prognóza
116 E.7.1.1 rozvoja bývania

X

X

X

X

rok 2005 - dotácie FOP a PO na šport 750 tis. Sk, v roku
2006 - 840 tis. Sk, zimný štadión 4, 5 mil. na energie,
futbalový štadión - v dotácii SMP, dobudovanie areálu na
sídl.A.Trajan pre bicross, skatepark, reko ihriska pri ZŠ
Brezová -pozemný hokej, dotácie pre PO, FOP v oblasti
športu sú poskytované na základe individuálneho
posudzovania jednotlivých ţiadostí a projektov členmi
komisie školstva a športu
priebeţne na veb stránke mesta, medzinárodné a
významné športové podujatia sú zaradené do materiálu
Najvýznamnejšie podujatia roka 2006 v Piešťanoch,
propagácia športových podujatí v mestských citylightoch
a prostredníctvom PIC
profil mesta - v súvislosti so spracovaním stratégie,
anketa k príprave výstavby bytovky Bodona, štatistika o
dopyte na Ref. soc.vecí
realizácia v roku 2006 - 23 b.j. v lokalite Bodona na
odpredaj

X

príprava propagačných materiálov na Referáte ŢP

Baranovič,
Kováč

X

X

spolupráca s TAVOS, ZSE a SPP

Ballay, Kováč

X

X

VZN schválené MsZ v decembri 2005, nové VZN
predloţené na rokovanie MsZ v októbri 2006

Duračková,
Barabasová

X

priebeţne na základe ponuky, realizovaná inventúra
vyuţitia pozemkov

Damboráková,
Kováč

Vypracovanie systému podpory
športových aktivít v náväznosti na
114 E.6.2.1 mestský rozpočet

117 E.7.2.1 Výstavba bytov
Osvetová činnosť o racionálnom
vyuţívaní energií a vody v sektore
118 E.7.3.1 bývania
Modernizácia rozvodov energií,
119 E.7.3.2 vody a kanalizácie
Vypracovať a predloţiť novú
daňovú a poplatkovú politiku
120 E.8.1.1 mesta
Aktívny nákup, tvorba zásoby
pozemkov zo strany mesta, ich
následná ponuka na odpredaj,
121 E.9.1.1 prenájom, po ich zhodnotení.
Organizovanie "okrúhlych stolov",
pokračovanie piešťanského
122 E.10.1.1 diskusného fóra
Pravidelné hodnotenie napĺňania
123 E.10.1.2 stratégie
Verejné stretnutia volených
124 E.10.1.3 predstaviteľov mesta s občanmi
Postupné budovanie elektronickej
úradovne MsÚ - pozri opatrenie
125 E.10.2.1 E.1.1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

organizovanie diskusií k závaţným témam (stratégia
mesta, revitalizácia Dubovej, predaj Nitrianska, rušenie
škôl, spolupráca s SLK Piešťany, cestovný ruch,...)
hodnotenie plnenia PHSR ako dokumentu schváleného
MsZ na roky 2005-2006 v septembri 2005, januári 2006 a
v októbri 2006
stretnutia k témam Lídl, AUPARK, zmena ÚPN mesta
Piešťany, revitalizácia toku Dubová

X

X

detto E.1.1.2

Mezovská,
Mráziková
Mezovská,
Mráziková,
Moretová,
Galová
Mezovská,
Ţáčková
Kováč

Moretová
Reháková,
Bartošová
Moretová,
Pobjecká
Damboráková,
Vlhová

Pokračovať v rozvíjaní projektu
126 E.11.1.1 "Spoločne proti kriminalite"

X

X

priebeţné plnenie, zmena na poste koordinátora
projektu, v roku 2005- tábor, školenie, pre rok 2006
detský tábor, podujatie Polícia očami detí pri príleţitosti
nového školského roku

Mihálik

Podporiť organizačno - technické
zabezpečenie projektu "Spoločne
127 E.11.1.2 proti kriminalite"

X

X

Dobudovanie kamerového
128 E.11.2.1 systému MsP

X

X

čerpanie fin.prostriedkov z Krajskej komisie prevencie
kriminality- v roku 2005- 300 000,-Sk, v roku 2006
ţiadosť na 500 000,-Sk
v roku 2005- osadená kamera na pešej zóne, v roku
2006 plánované osadenie na ul. Poštová, Kukučínová,
A.Trajan, celkovo v prevádzke 6 otáčavých a 3
stacionárne kamery

129 E.11.2.2 Okrskový systém hliadok MsP

X

X

od 1.3.2006 zabezpečenie okrskového systému hliadok

Mihálik

Kaţdoročné vymedzenie
finančných zdrojov v rozpočte pre
130 F.1.1.1 realizáciu projektu imidţ mesta

X

X

Reháková,
Moretová

Realizácia základných krokov k
131 F.1.2.1 systémovému budovaniu imidţu

X

X

finančné zdroje vymedzené v rozpočte mesta v
roz.poloţke stratégia
vydanie informačného materiálu o spoloč., kult. a šport.
dianí v meste na daný rok, spolupráca s marketingovým
oddelením SLK Piešťany, európske veľtrhy cest.ruchu
organizované SACR

X

vydávanie Radnica informuje a Revue Piešťany, v roku
2006 zmena štruktúry www stránky, zabezpečenie
jazykového kurzu pre MsÚ, víťazstvo v súťaţi Oskar bez
bariér. Na základe víťazstva v súťaţi Oskar bez bariér
Reháková,
bola v roku 2005 v priestoroch MsK zriadená počítačová Moretová,
učebňa pre sociálne a zdravotne odkázaných občanov. Galová

Realizácia systémového
132 F.1.2.2 budovania imidţu

X

Mihálik

Mihálik

Reháková,
Moretová

