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Dátum konania :14.10.2013

Prítomní: Jezerská Janka Mgr., Kubo Vladimír, Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD.,
Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Stručková Eva Ing.
Hostia: Duračková Lucia Ing., Pobjecká Eva Ing., Vitková Jana Ing.arch.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Návrh VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácii právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikateľom
2. Cyklistická doprava na území mesta
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla jej predsedkyňa Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing Ďuračková informovala o pripravenom Návru VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácii právnickýmosobám a fyzickým osobám podnikateľom. Zmeny, ktoré sú
zapracované v návrhu vyplynuli zo zistení kontroly NKÚ, zo zistení kontrol hlavného kontolóra Mesta
Piešťany a z praxe vyplývajúcej z používania VZN.
V diskusii sa členovia komisie vyjadrili k formuláciám v § 11 a tiež sa venovali problematike riešenia
viacerých žiadostí podaných tým istým subjektom do viacerých oblastí. Navrhli, aby sa v takýchto
prípadoch prerokovali tieto žiadosti na rokovaní MsR za prítomnosti predsedov príslušných komisií.
K bodu 2 :
Ing.Pobjecká a Ing.arch Vitková informovali členov komisie o dokumentoch, ktoré riešia problematiku
cyklistickej dopravy a o spracovaných štúdiách a projektoch na jednotlivé úseky v rámci mesta. Zhodli
sa na tom, že Mesto musí mať pripravené pojekty, aby sa mohlo uchádzať o granty v rámci EÚ
i samotného ministerstva. Členovia komisie podporili myšlienku, aby sa každoročne v rozpočte mesta
schválili finančné prostriedky minimálne na jednu štúdiu, jednu projektovú dokumentáciu a na jednu
realizáciu v oblasti cyklodopravy.
V tomto zmysle navrhli do rozpočtu mesta na rok 2014 investičné akcie v oblasti cyklistickej i statickej
dopravy.
K bodu 3 :
V rámci bodu rôzne vyslovili členovia komisie požiadavky :
- Na zabezpečenie úpravy a údržby kruhových objazdov pri OC Tesco a pri Krajinskom moste
- Na realizáciu vodorovného dopravného značenia na Díčovej ul.
- Na realizáciu parkovísk na Kukoreliho ul. v rámci nadstavby obytného domu
Uznesenia:
Číslo
43/2013

Bod
prg.
1

Znenie
KOŽP po prerokovaní Návrh VZN, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikateľom odporúča schváliť
s nasledovnými pripomienkami :
- v § 8 doplniť bod d) v znení : " V prípade návrhu
schválenia viacerých žiadostí pre toho istého žiadateľa v
rôznych komisiách, prerokuje za prítomnosti predsedov
príslušných komisií predmetné žiadosti Mestská rada a
odporučí ich schválenie primátorovi mesta resp.Mestskému
zastupiteľstvu."
- zmeniť názov § 11 na "Prioritne podporované aktivity."
- v § 11, písm.g) preformulovať text nasledovne : "podpora
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, budovanie
cyklotrás a ich vybavenia, projekty zamerané na pešiu a
cyklistickú dopravu, budovanie bezbariérových prístupov"

Adresát
MsZ
MsÚ-RF

Termín
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44/2013

2

45/2013

2

46/2013

2

47/2013

3

48/2013

3

Dátum konania :14.10.2013
v § 11, písm.j) zmeniť názov na "podpora podnikania a
zamestnanosti" a poslednú odrážku presunúť pod písmeno d)
KOŽP po diskusii k cyklistickej doprave odporúča
Mestskému úradu zverejniť navrhnutú sieť cyklotrás na
území mesta, vyznačiť už vybudované úseky a spracovať
hierarchiu cyklotrás podľa ich významu.
KOŽP odporúča Mestskému zastupiteľstvu pri schvaľovaní
rozpočtu na príslušný rok vždy zachovať kontinuálnu
náväznosť a schváliť finančné prostiedky na spracovanie
jednej štúdie, jedného realizačného projektu a na jednu
realizáciu v oblasti cyklodopravy.
KOŽP odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2014 a
následne schváliť :
a) cyklistická doprava
- PD cyklotrasy pozdĺž Žilinskej a Bratislavskej cesty
-realizáciu cyklistiského chodníka a chodníka pre peších v
rámci Revitalizácie potoka Dubová - úsek od Hotela Váh po
Mikrorajón
- riešenie odkladania bicyklov na žel. a autobus. stanici
b) statická doprava
- PD+realizácia parkoviska na ul.E.F Scherera
-realizácia parkovacích miest na ul. Komenského podľa
spracovanej PD
-realizácia parkovania na sídl.Valova podľa spracovanej PD
KOŽP vyzýva MsÚ na oslovenie Úradu TSK za účelom
údržby kruhových objazdov pri OC Tesco a pri Krajinskom
moste. Ide o vstupy do mesta, ktoré majú byť udržiavané
minimálne na štandartnej až reprezentačnej úrovni v súlade
so spracovanou Stratégiou rozvoja mesta - oblasť Atraktivita
priestoru.
KOŽP upozorňuje na chýbajúce vodorovné značenie na
ul.Díčova a navrhuje jeho urýchlenú realizáciu z dôvodu
pohybu žiakov do škôl cez cesty bez vyznačených
prechodov pre chodcov a na chýbajúce parkoviská pri
realizovanej nadstavbe na Kukoreliho ul.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 16.10.2013
Schválil:Ing. Eva Wernerová
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