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Dátum konania :05.09.2012

Prítomní: Galbo Peter Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština, CSc. Timotej Ing., Müller Peter
maj.Mgr., Štefka Ján, Urbánek Jozef
Neprítomní: Gula Marián Ing.
Ospravedlnení:
Hostia: Širillová Petra Ing.
Program:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany č.13/2007 trhový poriadok - trhovisko Kocka
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany č.12/2007 trhový poriadok - trhovisko Centrum
3. Informácia o realizácii opravy povrchu vozovky cesty I/61 Bratislavská - Žilinská v Piešťanoch
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie
mesta
Piešťany
č.13/2007
trhový
poriadok
trhovisko
Kocka
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany č.12/2007 trhový poriadok - trhovisko Centrum
O predložených materiáloch poskytla informáciu spracovateľka Ing.Petra Širilová.
3. Informácia o realizácii opravy povrchu vozovky cesty I/61 Bratislavská - Žilinská v Piešťanoch
V rámci stavby „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Trnavskom a Nitrianskom
regióne“ sa realizuje oprava povrchu vozovky cesty I/61 v meste Piešťany v dvoch úsekoch, a to:
I. úsek - od križovatky A.Trajan (vrátane križovatky) po križovatku Vrbovská cesta –
D.Tatarku (vrátane križovatky)
II. úsek - od zásobovacieho vjazdu obchodného domu Billa po ulicu Domkársky rad.
Oprava povrchu vozovky v daných úsekoch je od 31.augusta 2012 a termín ukončenia 16.september
2012.
4.Rôzne
Ing.Mgr.Marcel Mihálik – predložil správu o činnosti Mestskej polície Piešťany za prvý polrok 2012.
Beáta Palkechová
- predložila žiadosť obyvateľov sídliska N.Teslu č. 4434/6,8,1,12 o vybudovanie parkovacích miest v
zelenej ploche pred obytným domom č. 4434/6,8,10,12 na ulici N.Teslu v Piešťanoch
- predložila žiadosť obyvateľov obytného domu A.Hlinku 53/51 o rozšírenie parkovacích miest za
obytným domom, kde v súčasnosti sa už nachádzajú upravené plochy , ktoré sú využívané na
parkovanie vozidiel.
MUDr.Marián Urbánek
- v súvislosti s rekonštrukciou CSS v križovatke Bratislavská- A.Hlinku upozornil na kolíziu vozidiel a
chodcov, a to - chodci prechádzajúci cez MK A.Hlinku dochádzajú do kolízie s vozidlami
odbočujúcimi zo Žilinskej cesty,
- vyjadril rozhorčenie nad uvedením zakázaných filmov na CINEMATIKu Piešťany,
Ing.Peter Galbo – požiadal o osadenie dopravnej značky “Daj prednosť v jazde” v križovatke Lipová a
komunikácia okolo OD Kocka a zároveň upozornil na nutnosť zamedzenia výjazdu zo šikmých
parkovacích miest nachádzajúcich sa zo severnej časti objektu do jednosmernej vozovky Lipová.
Uznesenia:
Číslo
12/2012

Bod
prg.
1

Znenie
Komisia odporúča predložené VZN, ktorým sa mení VZN
mesta Piešťany č. 13/2007 Trhový poriadok - Trhovisko
Kocka schváliť.

Adresát
MsR, MsZ

Termín
09/2012
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13/2012

2

14/2012

3

15/2012

4

16/2012

4

17/2012

4

18/2012

4

Dátum konania :05.09.2012
Komisia odporúča predložené VZN, ktorým sa mení VZN
mesta Piešťany č. 12/2007 Trhový poriadok - Trhovisko
Centrum schváliť.
Komisia berie na vedomie informáciu o realizácii opravy
povrchu vozovky cesty I/61 Bratislavská - Žilinská v
Piešťanoch.
Komisia berie ne vedomie Správu o činnosti mestskej
polície za prvý polrok 2012
Komisia neodporúča vybudovanie parkovacích miest na
trávnatej ploche - ulica N.Teslu pred obytným domom
č.4434/6,8,10,12.
Komisia odporúča vybudovanie parkovacích miest vo
vnútrobloku na ulici A.Hlinku za obytným domom č.53/51 v
Piešťanoch.
Komisia vyjadruje rozhorčenie nad uvedením kategórie
filmov v rámci Cinematiku Piešťany - zakázané filmy
propagujúce hrubé násilie a pedofíliu.

MsR, MsZ

09/2012

Palkechová
Beáta

09/2012

MsR, MsZ

09/2012

Palkechová
Beáta

09/2012

Palkechová
Beáta

09/2012

POZN.:
Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 06.09.2012
Schválil: Ing. Timotej Miština CSc.
Prílohy:

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora
prednostka MsÚ
organizačno právne
členovia komisie

09/2012

