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Dátum konania :04.05.2009

Prítomní: Blaţičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek Kornel, Golubcová Mária, Krupa
Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo Martin
Neprítomní:
Ospravedlnení: Bieliková Elena Mgr., Blaho Ján Ing., Galová Margita Ing.
Hostia: Jurčová Marta Mgr.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o príprave podujatia OLKS - Mgr. M. Jurčová
4. Ţiadosť o určenie názvu námestia
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie. Zároveň navrhol pôvodný
bod 4 programu „Novelizácia Štatútu udeľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivitu v oblasti
kultúry v meste Piešťany“ stiahnúť z rokovania komisie a zaradiť nový bod „Ţiadosť o určenie názvu
námestia“. Táto ţiadosť bola predloţená na rokovanie komisie po termíne na predloţenie materiálov.
Členovia komisie jednomyseľne súhlasili.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie :
Uzn. č. 33/2009 – stanovisko komisie
Uzn. č. 34/2009 – stanovisko komisie
Uzn. č. 35/2009 – odporúčanie komisie
K bodu 3
V tomto bode predseda komisie udelil slovo Mgr. Jurčovej, riaditeľke MsKS, ktorá v stručnosti
informovala o príprave podujatia OLKS. Program začína 29. 05. predvečer OLKS. Je pestrou zmesou
kultúrnych a športových podujatí pre malých a veľkých. Hlavný program bude 30. 05. : poţehnanie
prameňov, sprievod, španielske tance, mexická hudba, Dixieland, imitátori hud. skupiny Beatles,
brušné tanečnice a mnoţstvo ďalších hudobných a tanečných skupín rôznych ţánrov. Večer vystúpi Z.
Predná a skupina No Name. Pre deti – maľovanie na tvár, detské predstavenia, trampolína, pouličné
divadlo na kolesách a skautský tábor. Pre návštevníkov sú pripravené stánky s občerstvením
a výrobkami tradičných umeleckých remesiel. Plagáty sú pripravené do tlače. Propagácia podujatia je
zabezpečená.
Predseda komisie pripomenul na ostatnom zsadnutí komisie bol daný návrh, aby v čele sprievodu boli
krojované postavy v piešťanskom kroji a či sa tak stane. Pani riaditeľka prisľúbila tento návrh
realizovať hoci FS Máj tieto kroje nevlastní, bude hľadať riešenie. Členovia komisie upozornili na
nepresné názvy v programovom plagáte a poţiadali Mgr. Jurčovú o zaslanie opraveného plagátu
emailom.
Keďţe členovia nemali ďalšie pripomienky, predseda komisie poďakoval Mgr. Jurčovej za informáciu.
Členovia komisie prijali uzn. č. 36/2009.
K bodu 4
V tomto bode predseda komisie prečítal ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi (RKC) – farnosť sv. Štefana
v Piešťanoch o pomenovanie námestia – Marianské námestie. Ide o pozemok parc. č. 1, vo výmere
2403 m², zapísaný v KÚ Piešťany na LV 4438 vo výlučnom vlastníctve RKC farnosti sv. Štefana
v Piešťanoch, ďalej o časť susediaceho pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Piešťany. Členovia
komise po prerokovaní ţiadosti prijali uzn. č. 37/2009.
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K bodu 5
- predseda komisie pozval členov komisie na vernisáţ výstavy Snové svety, autorka Jitka
Bezúrová – Mošková, dňa 05. 05. o 17.30 h v Galérii Fontána
- Ďalej na vernisáţ výstavy fotografií Indonézia – Nekonečný kolobeh ţivota, študentov
v Indonézii a fotografa I Gusti Made Aryanthu dňa 06. 05. o 17.00 h vo foieri KSC Fontána.
Organizátori výstavy : Veľvyslanestvo Indonézskej republiky na Slovensku v spolupráci s OZ
Pelagi a BM TTSK.
- PhDr. Krupa pozval členov komisie na slávnostné otvorenie výstavy Pomôţte mi oslobodiť
muju vlasť! Milan Rastislav Štefánik v umeleckom prejave, dňa 07. 05. o 16. 30 h vo
výstavných priestoroch BM, Vila dr. Lisku. Výstava sa koná pri príleţitosti národných
spomienok na 90. výročie tragicke smrti gen. M. R. Štefánika. Ďalej na akciu 17. 05. od 9.00
– 16.00 h pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzei bude múzeum sprístupnené
návštevníkom bezplatne + malý darček.
K bodu 6
Uznese1nia:
Číslo
36/2009

Bod
prg.
3

37/2009

4

Adresát

Znenie
Na základe informácie a plagátu OLKS komisia odporúča
riaditeľke MsKS spresniť text (názvy) na informačných
materiáloch.
KKaN na základe ţiadosti o určenie názvu Marianské
námestie v lokalite Piešťan neodporúča prijímať nový názov
v tejto lokalite, keďţe nespĺňa charakter námestia, v
navrhovanej lokalite sú iba miestne komunikácie, chodníky
bez námestia. Určením názvu by sa prerušila kontinuita ulíc
Štefánikova a Pod Párovcami.

MsKS Mgr.
Jurčová
RMEO

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa : 04. 05. 2009

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
Co : MsKS, referát matriky a evidencie
obyvateľov (RMEO)

Schválil : Martin Valo, predseda Komisie kultúrnej a názvoslovnej
Prílohy:

Termín

