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Dátum konania :05.08.2008

Prítomní: Blaho Ján Ing., Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek Kornel, Galová Margita
Ing., Golubcová Mária, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo Martin
Neprítomní: Bieliková Elena Mgr.
Ospravedlnení:
Hostia: Vitková Jana Ing.arch., vedúca referátu územnej správy
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o príprave VZN o pamätihodnostiach mesta Piešťany - návrhy na zaradenie konkrétnych
pamätihodností do evidencie mesta - Ing. arch. J. Vitková
4. Určenie názvu ulíc v lokalite BODONA II
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie. K bodu 3 a 4 členovia
obdržali písomný materiál spolu s pozvánkou.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie spolu s tajomníčkou komisie :
Uzn. č. 22/2008 – odporúčanie komisie
Uzn. č. 23/2008 – odporúčanie komisie
Uzn. č. 24/2008 – odporúčanie komisie.
K bodu 3
Predseda komisie udelil slovo Ing. arch. J. Vitkovej, ktorá informovala členov komisie o príprave VZN
o pamätihodnostiach mesta Piešťany. Podnet vzišiel na základe odporúčania KKaN. Pri príprave VZN
postupoval referát územnej správy podľa metodickej inštrukcie pre potreby obecných samospráv
vydanej MK SR a spolupracoval s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) v Trnave. Pri tvorbe
zoznamu nehnuteľných pamiatok vychádzali o.i. z publikácie Stavebné pamiatky Piešťan vypracovanej
Ing. arch. Ľ. Mrňom ako aj z osobných rokovaní. Neoddeliteľnou súčasťou VZN je zoznam
evidovaných pamätihodností na území mesta Piešťany, uvedený v prílohách č. 1 – 3 podľa členenia :
Príloha č. 1, 1a – Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta, Príloha č. 2, 2a – Zoznam
hnuteľných pamätihodností mesta, Príloha č. 3 – Zoznam nehmotných pamätihodností mesta.
Na návrhu VZN pracovali viaceré odbory a referáty MsÚ. Niektoré veci sa konzultovali s právnym
referátom. Návrh bol odobrený KPÚ, ktorý je v tejto súvislosti len konzultant.
Členovia komisie mali otázky týkajúce sa konkrétnych nehnuteľností na ktoré im Ing. arch. Vitková
odpovedala. Zároveň navrhovali na doplnenie zoznamu nehnuteľností napr. dom na Winterovej ul. č.
15, budovy Základnej cirkevnej školy sv. M. Goretti na Štefánikovej ul., Gymnázia sv. M. Archanjela,
Pod Párovcami 127, Vilu ALBA, rad domov na Beethovenovej ul.. Hroby : Scherera, Wintera,
Haluzického, Šindelára, Fodora, pamätník holokaustu, pamätnú dosku K. Domina.
Ing. arch. Vitková požiadala členov komisie o písomné spracovanie návrhov.
Predseda komisie poďakoval Ing. arch. Vitkovej za prezentáciu VZN a požiadal členov komisie aby na
najbližšie zasadnutie komisie (v mesiaci septembri) predložili svoje písomné návrhy na doplnenie VZN
o pamätihodnostiach.
K bodu 4
Na základe žiadosti referátu matriky a evidencie obyvateľov o určenie názvu ulíc v meste Piešťany –
lokalita BODONA II, priloženého situačného plánu a v súlade s vyhláškou MV SR ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
členovia komisie určili názvy ulíc – viď uzn. č. 25/2008.
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K bodu 5
- tajomníčka komisie informovala členov komisie o rozhodnutí MK SR o vyhlásení mlynu
elektrického – Ružový mlyn za národnú kultúrnu pamiatku (25. 07. 2008).
- K. Duffek dal do pozornosti knižnú novinku Architekt Pavel Weisz, autora Ing. Ľ. Mrňu.
Kniha zachytáva osud piešťanského rodáka, svetaskúseného, talentovaného, úspešného
mladého architekta, maliara a sochára, ktorý zomrel násilnou smrťou v koncentračnom tábore
v r. 1944. Ing. arch. Mrňa pri tvorbe knihy odviedol veľký kus práce. Kniha je tak pútavo
písaná, že by bola vhodná aj na filmové spracovanie. Zároveň navrhol, aby bola po P.
Weiszovi pomenovaná ulica.
- Predseda komisie informoval členov komisie o :
predbežnom dohovore s PhDr. Krupom o zámere vytvorenia redakčnej rady k príprave 990.
výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch (v t. r. 895. výročie), konkrétne vydanie
reprezentatívnej publikácie,
vytvorení rozpočtovej položky v rozpočte mesta pri tvorbe rozpočtu na nákup hnuteľných
vecí – umeleckých diel v hodnote 250 000 Sk.
Zároveň pozval členov komisie na podujatia konané v hudobnom pavilóne, na výstavu SPP
ktorá trvá do 21. 09., na predajnú výstavu obrazov Slovenská moderna 8. 08. o 18. 00 h
v galérii Fontána (trvá do 24. 08.), na výstavu obrazov a grafíky autorky E. Lehotskej 26.08. –
15.09. a mnohé ďalšie podujatia.
- Ing. Galová pozvala členov komisie na podujatia organizované v mesiaci august uvedené
v Programe podujatí, ktorý členovia obdržali. V mesiaci septembri pripravujú pri príležitosti
summitu prezidentov V4 v Piešťanoch výstavu Liečivé pramene v PIC, ktorú otvoria
manželky prezidentov.
- PhDr. Krupa v súvislosti s prerokovaným návrhom VZN o pamätihodnostiach navrhol
kultúrne pamiatky označiť na viditeľnom mieste napr. tabuľkou s bronzu.
K bodu 6
Uznesenia:
Číslo
25/2008

Bod
prg.
4

Adresát

Znenie
Komisia kultúrna a názvoslovná odporúča určiť názvy ulíc v
meste Piešťany lokalita BODONA II : Súľovská,
Strečnianska, Lednická, Vršatská, Likavská, Starohradská,
Hričovská

Termín

MsR, MsZ

Predseda komisie poďakoval za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 5. 08. 2008

Rozdeľovník : primátor, zástupca primátora,
prednostka MsÚ, komisia, OP
Kópia : Odbor organizačno právny, členovia
komisie, RÚS

Schválil : M. Valo, predseda KKaN
Prílohy : Materiál - informácia o príprave VZN o pamätihodnostiach mesta Piešťany
IL – žiadosť o určenie názvu ulíc

