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Dátum konania :12.03.2007

Prítomní: Blaho Ján Ing., Blažičková Štefánia, Duffek Kornel, Galová Margita Ing., Golubcová
Mária, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo Martin
Neprítomní: Bieliková Elena Mgr., Čanič Branislav MUDr.
Ospravedlnení:
Hostia: Jurčová Marta Mgr., Kováč Igor Ing., Pobjecká Eva Ing., Vitková Jana Ing.arch.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o priebehu rekonštrukčných prác na lokalite Starý kláštor - ing. Kováč
4. Informácia o stave realizácie umeleckých diel na pešej zóne - Ing. arch.Vitková
5. Stanovisko komisie k Návrhu zmeny rozpočtu MsKS na rok 2007 - Mgr. Jurčová
6. Rôzne
7. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda Kultúrnej a názvoslovnej komisie M. Valo privítal členov na druhom zasadnutí komisie,
osobitne hostí a otvoril rokovanie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie :
Uzn. č. 1/2007 – splnené, materiál bude predložený kronikárom mesta na rokovanie MsR 20. 03.
Uzn. č. 2/2007 – splnené, stanovisko komisie bolo postúpené spracovateľke materiálu
Uzn. č. 3/2007 – splnené, Cena primátora mesta za aktivity v oblasti kultúry bola odovzdaná 27.02.
K bodu 3
Ing. Kováč v stručnosti zhrnul čo sa realizovalo na Kláštore Johanitov v minulom roku z účelovej
dotácie MK SR, ktorá bola vo výške 100 tis. Sk, so súhlasom KPÚ v Trnave – reštaurovanie
zachovaného torza svätyne kostola pri kláštore (autor projektu Mgr. art. Hromada) v rozsahu 1/3
v časti južného múra. Na pokračovanie reštaurovania požiadalo mesto v tomto roku opäť MK SR
o dotáciu vo výške 650 tis. Sk. Spoluúčasť mesta je stanovená 10 %-ná. V prípade, že mesto dostane
finančné prostriedky tieto musí použiť iba na pokračovanie reštaurátorských prác . Z finančných
prostriedkov mesta sa realizovala úprava okolia, kosenie trávy, jednoduchá stavba – výstavná časť a
WC, vybudovanie oplotenia vo výške 2 m, kovová vstupná brána a osadenie informačnej tabule.
Členovia komisie mali možnosť pozrieť si projektovú dokumentáciu.
Pán Duffek sa zaujímal či sa uskutočnilo rokovanie s Ing. Oravcom vo veci odkúpenia pozemku. Ing.
Kováč k tomu uviedol, že nemá vedomosť či rokovanie sa v minulom roku uskutočnilo. Ale
uskutočnilo sa v roku 2006 a vraj Ing. Oravec za odkúpenie pozemku požadoval od mesta cca 500 tis.
Sk. Členovia komisie zastávajú názor, že mesto by malo nájsť vo svojom rozpočte túto čiastku na
odkúpenie pozemku, keďže ide o takúto významnú národnú kultúrnu pamiatku (NKP), ktorá sa inde na
Slovensku nenachádza.
K bodu 4
Informáciu k tomuto bodu podala Ing.arch.Vitková spolu s Ing. Pobjeckou. V rámci výtvarného
dotvorenia pešej zóny už v minulom roku bola snaha obstarať umelecké diela. Zrealizovala sa iba
fontána Príbeh Váhu na Námestí slobody, kde autor Akad. soch. Králik bol ochotný akceptovať
zmluvné podmienky. V t. r. bude fontána dokončená, treba osadiť chýbajúce komponenty, ktoré nebolo
možné z dôvodu nízkych teplôt (pod 15 ° C) realizovať. Iné to bolo v prípade Prof. Illešovej, ktorá
mala realizovať pitnú fontánu v časti námestia pri objekte „Kniha“ a ktorá nebola ochotná akceptovať
podmienky zmluvy. Obaja uchádzači obstarávania boli vybraný komisou stanovenou primátorom
mesta v r. 2005. Na tento rok sú v rozpočte mesta na realizáciu umeleckých diel schválené finančné
prostriedky vo výške 5 mil. Sk. V štádiu rozpracovania sú rokovania s nadáciou Centrum súčasného
umenia, plánujú osloviť aj ďalších nových partnerov. Majú zámer realizovať workshopy (oslovenie
mladých umelcov), ktoré budú prezentované aj pre širokú verejnosť. Spolupracujú aj s Českým
spolkom v Trnavskom regióne (doplnenie náučného chodníka pri lipe T.G. Masaryka). Socha Ľ.
Wintera sa bude riešiť neskôr.
Pán Duffek navrhol, aby v podmienkach obstarávania bol základný motív páv.
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Ing.arch.Vitková potvrdila, že tento motív bude v súlade s libretom výtvarného dotvorenia pešej zóny,
autora Ing. arch.B. Perneckého a ktoré si členovia mohli prezrieť.
K bodu 5
Mgr. Jurčová prečítala členom komisie dôvodovú správu k Návrhu zmeny rozpočtu MsKS na r. 2007
a na otázky členov komisie podala vysvetlenie.
K bodu 6
- predseda komisie prečítal členom podnet MUDr. V. Prokopa na pomenovanie niektorej z ulíc
názvami : Prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. a Ing. Bertold Miček. Komisia sa s podnetom bude
zaoberať až po predložený požiadavky z referátu evidencie MsÚ.
- tajomníčka komisie odovzdala členom komisie Štatút komisií MsZ Mesta Piešťany.
- predseda komisie prečítal členom komisie písomnú žiadosť člena KKaN MUDr. Branislava
Čaniča o ukončenie členstva v komisii (§ 3 ods. 5 štatútu komisií).
- predseda komisie pozval členov komisie na podujatia .
13. 03. o 17.00 h slávnostné otvorenie výstavy diel o Cenu Slovenskej komory architektov za
architektúru CE – ZA – AR 2006 v KaSC Fontána,
13. 03. o 17.30 h vernisáž výstavy Miroslav Pošvic a Andrej Augustín v Galérii Fontána,
16.03. o 17.00 h Koncert pre ženy, účinkuje Orchester bratislavských komorných hráčov,
diriguje Ilazuhiko Ishii (Japonsko) a výstavu japonského fotografa Nobuaki Kaya,
- Ing. Galová pozvala členov komisie na podujatia konané v rámci 8. ročníka slovenských
knižníc :
28. 03. o 17.00 h Zima na ruby, stretnutie s Dušanom Dušekom v priestoroch hotela
Magnólia
29. 03. o 17.00 h Rozprával sa s hviezdami, predstavenie knižnej publikácie o osobnosti
M. R. Štefánika - Mgr. P. Macho, PhD. v PIC
30. 03. o 17.00 h Piešťany koncom 19. storočia, PhDr. R. Bača, hrajú študenti Katedry
bábkárskej tvorby DF VŠMU, výstava historických fotografií pohľadníc zberateľa Petra
Bartoša o jednej etape – hotel Sandor pavillon.
- PhDr. Krupa informoval členov o príprave výstavy z rekonštrukcie kúpeľného hotela T.
Palace a iných historických informáciách a o vydaní knihy p. Lubošínskej „Spomienky“.
- p. Blažíčková pozvala členov komisie na vystúpenie FSS POVOJA 13. 03. o 16.00 h
v priestoroch Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. (bývalý VKÚ).
- p. Duffek informoval o získaní troch ocenení pre mesto za piešťanský kalendár 2007 na 15.
ročníku celoštátnej súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2007 v B. Bystrici.
K bodu 7
Uznesenia:
Číslo
4/2007

Bod
prg.
3

5/2007

4

6/2007

5

Znenie

Adresát

KKaN odporúča MsÚ vyvolať rokovanie s vlastníkom
pozemku Ing. Oravcom a následne pri zmene rozpočtu
mesta na r. 2007 dať návrh na schválenie finančných
prostriedkov na odkúpenie pozemku do ktorého zasahuje
NKP.
KKaN berie na vedomie informáciu Ing.arch.Vitkovej a Ing.
Pobjeckej o stave realizácie umeleckých diel na pešej zóne a
odporúča prioritne riešiť realizáciu pitných fontán v r. 2007.
KKaN berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu MsKS na
r. 2007 prezentovaný Mgr. Jurčovou v zmysle dôvodovej
správy.

POZN.:
Zapísala : M. Golubcová, tajomníčka komisie

Termín

MsÚ

MsÚ
Mgr. Jurčová

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

V Piešťanoch dňa : 12. 03. 2007
Schválil : Martin Valo, predseda Komisie kultúrnej a názvoslovnej
Prílohy:

