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Dátum konania :02.09.2014

Prítomní: Martin Valo, Kornel Duffek, Ing. Margita Galová, PhDr. Vladimír Krupa, Ing. Jana
Štefečková Beňačková, Miloš Tamajka, MBA
Neprítomní:
Ospravedlnený: Bc. Andrej Valentovič
Hostia: JUDr. Lívia Damboráková, vedúca organizačno-právneho odboru, RNDr. Denisa Bartošová,
prednostka MsÚ, Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru, Mgr. Tomáš Borovský,
vedúci referátu právneho, Ing. Alexander Murín, mestský kronikár
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie žiadosti o určenie názvu ulice v rámci sídliska Vodárenská - JUDr. L. Damboráková
4. Informácia o stave príprav realizácie Plaveckého centra Piešťany a možnostiach financovania RNDr. D. Bartošová, Ing. L. Duračková
5. Stanovisko komisie k Návrhu dodatku č. 1 Zmluvy o spolupráci mesta Piešťany a B&R GROUP,
s.r.o. pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov - Mgr. T. Borovský
6. Stanovisko komisie k návrhu na premenovanie ulice
7. Prerokovanie návrhov zápisov do Kroniky mesta Piešťany za 1. polrok 2014 - Ing. A. Murín
8. Rôzne
9. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných, osobitne hostí a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobila tajomníčka komisie M. Golubcová:
Uzn. č. 28/2014 – splnené, dotácia poskytnutá
Uzn. č. 29/2014 – žiadateľ Pro Slovakia dotáciu odmietol
Uzn. č. 30/2014 – v plnení
Uzn. č. 34/2014 – v plnení
Uzn. č. 36/2014 – splnené, dotácia poskytnutá
Uzn. č. 39/2014 – stanovisko komisie
Uzn. č. 40/2014 – stanovisko komisie.
K bodu 3
V tomto bode JUDr. Damboráková, vedúca organizačno-právneho odboru, informovala o žiadosti
spoločnosti SKY-LED, s.r.o. vo veci návrhu na pomenovanie novej ulice, ktorá ústi na miestnej
komunikácii Vodárenská a končí pred železničnou traťou v Piešťanoch. V súlade s ustanovením § 2b
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto určuje VZN
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
Členovia komisie v diskusii sa zaoberali názvami po významných nežijúcich osobnostiach ako boli:
- prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. , významný lekár, riaditeľ Výskumného ústavu reumatických chorôb
(dnešný Národný ústav reum. chorôb) v r. 1952 – 1984. Autor mnohých významných vedeckých prác,
čestný člen mnohých reumatologických spoločností v Európe i zámorí.
- Ing. arch. Bertold Miček, jeden z najvýznamnejších vodohospodárskych odborníkov Slovenska
druhej polovice minulého storočia. Čestný občan mesta Piešťany (2013).
Ďalej K. Duffek navrhol Milana Antala.
Zdôvodnenie:
Milan Antal (19.09.1935 Zábřeh, ČR – 02. 11. 1999 Piešťany).
patril k najznámejším pozorovateľom asteroidov, komét a planétok a zároveň k dlhoročným
pracovníkom observatória na Skalnatom Plese. Prvá planétka, objavená v r. 1971 bola pomenovaná po
Slovensku. Dnes ju poznáme pod označením 1807 Slovakia.
Svoje silné národné cítenie prejavil M. Antal aj v tom, že k asteroidu Slovakia postupne pribudli
Hurban, Hviezdoslav, Milanštefánik, Sládkovič a Štúr. Nezabudol ani na svoje Piešťany, ktorých
meno nesie asteroid číslo 4573.
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Úsilie a dosiahnuté výsledky popredného slovenského objaviteľa a pozorovateľa Milana Antala bolo
ocenené aj Medzinárodnou astronomickou úniou, ktorá pomenovala asteroid číslo 6717 menom Antal.
Členovia komisie jednomyseľne prijali uznesenie č. 41/2014.
K bodu 4
V tomto bode RNDr. D. Bartošová, prednostka MsÚ, v stučnosti oboznámila členov komisie
o materiáli Informácia o stave príprav realizácie Plaveckého centra Piešťany a možnostich
financovania. Zhrnula jednotlivé body návrhu uznesenia. Keďže členovia komisie nemali vážne
pripomienky predseda komisie poďakoval prednostke MsÚ za informáciu.
Členovia komisie prijali uzn. č. 42/2014.
K bodu 5
V tomto bode Mgr. Borovský, vedúci referátu právneho, informoval o Návrhu dodatku č. 1 Zmluvy
o spolupráci mesta Piešťany a B&R GROUP, s.r.o. pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov.
V súlade so zmluvou je na vymedzené obdobie žiadateľovi odovzdané do výpožičky priestranstvo
celkom o výmere 2322m² a rozšírenie predmetu výpožičky by predstavovalo asi 7420m². Po zmene by
predmet výpožičky predstavoval priestranstvo celkom o výmere asi 9742m².
Predseda komisie poďakoval Mgr. Borovskému za informáciu.
Členovia v diskusii sa zhodli na prijatí uznesenia č. 43/2014.
K bodu 6
V tomto bode sa komisia zaoberala podnetom od MUDr. Petra Dlhoša (nemá trvalý pobyt v PN) a to:
premenovanie Partizánskej ulice na Povstaleckú. Predseda komisie poukázal na to, že zmena názvu
ulice prináša množstvo problémov a nákladov dotknutým obyvateľom, podnikateľom, právnickým
osobám.
Členovia komisie prijali uzn. č. 44/2014.
K bodu 7
Predseda komisie udelil slovo Ing. Murínovi, mestskému kronikárovi, ktorý v súlade so štatútom
Kroniky mesta Piešťany prečítal zápisy za 1. polrok 2014 podľa 14. oblastí. Podnety od členov komisie
si Ing. Murín ihneď zaznamenal.
Predseda komisie poďakoval Ing. Murínovi za spracované návrhy.
Členovia komisie prijali uzn. č. 45/2014.
K bodu 8
- tajomníčka komisie M. Golubcová informovala o zapojení sa mesta Piešťany do
celoslovenského podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014, ktoré sa koná od 12. –
21. 09. 2014 podujatiami:
- 1. Tvoríme symboly nášho mesta – výtvarné workšopy pre deti
Organizátor: Mestká knižnica
Program: Symboly v karikatúre – tvorivá dieľňa s karikaturistom B. Perneckým
Všetky farby môjho mesta – tvorivá dielňa s dizajnérom M. Staškom
Piešťanské papierové kráľovstvo – tvorivá dielňa s dizajnérom K. Krčmárom
Najkrajšia kúpeľná oplátka – netradičná tvorivá dielňa s využitím
recyklovaného materiálu pod vedením K. Bajzíkovej
Termín: 17. 09.2014 od 10.00 – 16.00 h
Miesto: Mestská knižnica mesta Piešťany
2. Tajomný Starý kláštor v Piešťanoch – sprístupnenie jedinej stredovekej pamiatky v
Piešťanoch
Organizátor: Balneologické múzeum v spolupráci s RKŠM
Program: prezentácia pamiatky priamo v lokalite Starého kláštora spojená s ukážkami
fotografií a premietaním z archeologického výskumu
Termín: 18.09.2014 o 17.30 h
Miesto: Detvianska 9 v Piešťanoch
3. Slovenské (a) svetové skladateľky – koncert pri príležitosti 145. výročia založenia
Spolku slovenských žien Živena
Organizátor: MsKS mesta Piešťany
Termín: 21. 09. 2014 o 15.00 h
Miesto: KSC Fontána
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K bodu 9
Uznesenia:
Číslo
41/2014

Bod
prg.
3

42/2014

4

Znenie

Adresát

KKaN v súlade s § 2b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
jednomyseľne odporúča určiť názov ulice, ktorá ústi na
miestnej komunikácii Vodárenská a končí pred železničnou
traťou v Piešťanoch - Ulica Milana Antala.
KKaN
odporúča
A) Štúdiu uskutočniteľnosti, informácie o stave príprav
realizácie Plaveckého centra Piešťany a o možnosti
financovanie
berie
na
vedomie
Hlasovanie:
za
6
proti
0
zdržal
sa
0

MsR, MsZ

MsR, MsZ

B1) Pokračovanie prác na realizácii projektu Plaveckého
centra Piešťany v pôvodnom zadaní - schváliť
Hlasovanie: za 3
proti 0
zdržal sa 3
C) Zabezpečiť financovanie projektu Plaveckého centra
Piešťany z predaja cenných papierov vo vlastníctve Mesta
Piešťany
schváliť
Hlasovanie:
za 4
proti 2
zdržal sa
0

43/2014

5

44/2014

6

45/2014

7

D) Predložiť MsZ mesta Piešťany návrh na zabezpečenie
prevádzky Plaveckého centra PN po spracovaní realizačného
projektu a získaní finančných prostriedkov na realizáciu schváliť
Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 1
KKaN jednomyseľne neodporúča Návrh dodatku č. 1
Zmluvy o spolupráci mesta Piešťany a B&R GROUP, s.r.o.
pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov schváliť z
dôvodu ponechania priestoru aj iným podnikateľským
subjektom v rámci zachovania rovnosti príležitostí
podnikania na území mesta
KKaN jednomyseľne neodporúča premenovať Partizánsku
ulicu na Povstaleckú, keďže mesto nemôže znášať vzniknuté
náklady pre mesto, obyvateľov ulice i podnikateľov.
KKaN jednomyseľne berie na vedomie návrhy zápisov do
Kroniky mesta Piešťany za 1 polrok 2014.

MsR, MsZ

Prednostka
MsÚ
MsR

Na záver predseda komisie M. Valo poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala: M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa: 02. 09. 2014

Rozdeľovník: primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, OZ, komisia
Kópia: JUDr. L. Damboráková, Ing. L.
Duračková, Mgr. T. Borovský, Ing. A. Murín

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

Termín

