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Dátum konania :10.06.2008

Prítomní: Bieliková Elena Mgr., Blaho Ján Ing., Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek
Kornel, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo Martin, Mária Golubcová
Neprítomní:
Ospravedlnení: Galová Margita Ing.
Hostia: Miškerníková Jana Ing., referát stratégie
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o Koncepcii cestovného ruchu mesta Piešťany, zvlásť v oblasti kultúry
4. Príprava plánu podujatí a investícii pre roky 2009 a 2010 v Piešťanoch
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobila M. Golubcová, tajomníčka komisie spolu s predsedom komisie :
Uzn. č. 19/2008 – splnené (pamätná doska bola osadená 8. 06. 08)
Uzn. č. 20/2008 – splnené čiastočne. Referát majetku mesta zabezpečil obnovu objektu
meteorologickej stanice, ktorá nie je evidovaná v majetku mesta náterom na základe písomného
stanoviska Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Trnave. Členovia komisie konšatovali, že obnova
náteru nebola zabezpečená odborne a nie je v súlade so stanoviskom KPÚ a skomplikoval budúce
odborné reštaurovanie. Odporúčajú do rozpočtu mesta na rok 2009 zakomponovať náklady na
reštaurovanie meteorologickej stanice ako aj jej zaevidovanie do majetku mesta.
Uzn. č. 22/2008 – splnené. Čestné občianstvo a cena mesta bola odovzdaná v súlade so Štatútom mesta
6. 06. na slávnostnom MsZ v KSC Fontána. MsZ Mesta Piešťany na riadnom zasadnutí schválilo návrh
komisie doplniť a cenu mesta udeliť aj p. Kornelovi Duffekovi.
K bodu 3
Predseda komisie v stručnosti informoval členov komisie o Koncepcii cestovného ruchu mesta
Piešťany, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí MsZ 29. 05., kde poslanci uložili MsÚ materiál doplniť
a opätovne predložiť na rokovanie MsZ. Materiál bol vypracovaný na základe PHSR 2007 – 2013, bod
C – Hospodársky rozvoj, priorita C – podpora a rozvoj cestovného ruchu outsourcingovou formou.
Zároveň požiadal členov komisie o zaujatie stanoviska k tomuto materiálu (koncepcia bude členom
zaslaná predsedom komisie).
K bodu 4
V tomto bude predseda komisie požiadal členov komisie o písomné podnety do budúcej alebo ďalšej
komisie. Odporúčanie komisie (Uzn. č. 30/2007) na zvolanie stretnutia s právnickými a fyzickými
osobami podnikateľmi zaoberajúcimi sa kultúrou v meste nebolo viceprimátorom mesta zrealizované.
Pri tvorbe plánu investícií na roky 2009 – 2010 komisia bude odporúčať sumu 200 000 Sk na nákup
umeleckých diel.
K bodu 5
Ing. Miškerníková, pracovníčka referátu stratégie oboznámila členov komisie s materiálom
Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta Piešťany 2007 – 2013 k 17. 06. 2008, ktorý bude predložený na
rokovanie MsR Mesta Piešťany. Pozostáva zo 6-tich akčných plánov.
K opatreniu E. 4.1.1. predseda komisie konštatoval nedostatočnú propagáciu podujatí z dôvodu
chýbajúcich reklamných a výlepových plôch vo vlastníctve mesta . Členovia komisie prijali uzn. č.
22/2008. Ďalej by sa malo pokračovať aj s dostavbou 2. etapy KSC Fontána (prírodné kino
s objektami).
K. Duffek a PhDr. Krupa navrhli zriadenie mestskej galérie so štatútom mesta.
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Členovia komisie k materiálu prijali uzn. č. 23/2008.
- členovia komisie upozornili na poškodené sochy Chlapec s loďkou (autor akad.soch. L. Ľ.
Pollák) a Hojdačka (autor akad.soch. V. Vavro), ktoré sú majetkom mesta a niekoľko rokov sa
nerieši ich oprava ako aj na nesplnenie uznesenia č. 31/2007 a prijali uzn. č. 24/2008.
- Predseda komisie zhodnotil 17. ročník OLKS ako vydarený až na malé nedostatky napr.
časový sklz pri inštalácii aparatúry hud. skupinami pri koncertoch v HP. Do budúcnosti treba
rátať s dostatočnou časovou rezervou (použitie reprodukovanej hudby a pod.). Organizátor
podujatia Piešťanské zlaté stuhy nedodržal hodinu vykonania ohňostroja a kritika účastníkov
padla na mesto. Program na Kúpeľnom ostrove bol na veľmi dobrej úrovni. Vyšlo aj počasie.
Nedeľňajší program z HP musel byť pre dážď presunutý do kina Fontana, kde bola veľmi
dobrá účasť návštevníkov.
- Predseda komisie pozval členov komisie na krst knihy autora Ľ. Mrňu : Architekt Pavel Weisz
piešťanský rodák dnes o 18.00 h v KSC Fontána a na autogramiádu knihy Moje radosti autora
Jána Soloviča 13. 06. 2008 o 17.00 h do výstavnej sieni Stará lekáreň.
K bodu 6
Uznesenia:
Číslo
22/2008

Bod
prg.
5

23/2008

5

24/2008

5

Adresát

Znenie
KKaN odporúča odboru správy - referátu majetku mesta
vypracovať analýzu a stratégiu informovanosti a výlepových
plôch na uzemí mesta Piešťany.
KKaN berie na vedomie materiál Vyhodnotenie plnenia
PHSR mesta Piešťany 2007 -2013 a jeho plnenie k termínu
17. 06. 2008. Odporúča : 1/ Doplniť do materiálu s
garanciou dostavbu 2. etapy KSC Fontána (prírodné kino s
objektami). 2/ Zaradiť do materiálu zriadenie mestskej
galérie so štatútom galérie. 3/ Zaviesť do materiálu
realizáciu podujatia Socha piešťanských parkov.
KKaN odporúča poškodené sochy Chlapec s loďkou a
Hojdačka reštaurovať a dať do pôvodného stavu, prípadne
tieto diela vhodne a bezpečne umiestniť. Komisia zároveň
konštatovala nesplnenie uzn. č. 31/2007 - vrátenie plastiky
K. Prantla z Kúpeľného ostrova späť do mestského parku a
jej osadenie (zápisnica KKaN č. 4/2007 z 29. 05. 2007).

OS - RMM

Prednostka
MsÚ

Prednostka
MsÚ

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 10. 06. 2008

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP

Schválil : Martin Valo, predseda Komisie kultúrnej a názvoslovnej
Prílohy : Žiadosť MsÚ a Stanovisko KPÚ v Trnave
Vyhodnotenie PHSR MP 2007 - 2013

Termín

