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Dátum konania :11.09.2013

Prítomní: Galbo Peter Ing., Gula Marián Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština Timotej Ing. CSc,
Štefka Ján, Urbánek Marián MUDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Müller Peter maj.Mgr.
Hostia: Bartošová Denisa RNDr., Borovský Tomáš Mgr., Širillová Petra Ing., PhDr. Marián
Dubovský, Alexander Bayer
Program:
1. Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a B&R GROUP s.r.o. pri zabezpečení a organizovaní
vianočných trhov a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany trhový poriadok - vianočné
trhy
2. Návrh riešenia parkovacích plôch N.Teslu
3. Požiadavka na zriadenie vyhradených parkovacích miest na ulici E.Suchoňa
4. Petícia obyvateľov Dlhej ulice za zmenu organizácie dopravy na ulici Dlhá v Piešťanoch
5. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za prvý polrok 2013
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č. 10/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a B&R GROUP s.r.o. pri zabezpečení a
organizovaní vianočných trhov a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany trhový
poriadok - vianočné trhy.
O predloženom návrhu zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní vianočných trhov
a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia informoval spracovateľ Mgr.Tomáš Borovský a prednostka
MsÚ RNDr. Denisa Bartošová.
2.Návrh riešenia parkovacích plôch N.Teslu.
Na základe požiadavky obyvateľov sídliska N.Teslu bol spracovaný návrh nových parkovacích
miest pri obytnom dome č.2,4,6,8. Vzhľadom na priestorvé možnosti navrhované parkovacie miesta sú
situované tesne vedľa obytnom dome do jestvujúcej zelene. O predloženom návrhu riešenia
infromoval spracovateľ Ing. Ľuboš Hložka.
3.Požiadavka na zriadenie vyhradených parkovacích miest na ulici E.Suchoňa
Mestský úrad obdržal požiadavku na vytvorenie parkovacích miest, ktoré by boli riešené ako
vyhradené pre obyvateľov na ulici E.Suchoňa – pešia zóna, nakoľko obyvatelia bytov nachádzajúcich
sa v lokalite E.Suchoňa a Winterova ulica majú sťažené podmienky prístupu a parkovania motorových
vozidiel. Na zasadnutí komisie k tomuto budu žiadateľ p.Bayer podal vysvetlenie a potrebu zriadenia
parkovacích miest na ulici E.Suchoňa, tak ako sú zriadené parkovacie miesta na ulici Pribinova.
4.Petícia obyvateľov Dlhej ulice za zmenu organizácie dopravy na ulici Dlhá v Piešťanoch
O predloženej petícii, ktorá sa týka zmeny organizácie dopravy na ulici Dlhá, konkrétne sa jedná o
osadenie dvoch spomaľovacích prahov a osadenie zákazdu vjazdu nákladných vozdiel informovala
p.Palkechová. Dôvodom uvedenej zmeny organizácie dopravy je vysoká frekvencia premávky
motorových osobných a nákladných vozidiel, ich rýchlou jazdou dochádza k zvýšeniu ohrozeniu
chodcov a súčasne k nebezpečnému výjazdu motorových vozidiel na miestnu komunikáciu z ich
garáží a dvorov. Z toho vyplýva zvýšená prašnosť, emisie CO2 a hlučnosť. O nutnosti riešenia danej
problematiky oboznámil členov komisie PhDr.Dubovský poslanec MsZ.
5. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za prvý polrok 2013
O predloženej správe informoval náčelník Mestskej polície Ing.Mgr.Marcel Mihálik.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č. 10/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
O návrhu predmetného VZN informovala spracovateľka Ing.Širilová.
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7. Rôzne
Ing Ľuboš .Hložka
- informoval o akcii „ Park Park(ing) Day, alebo Medzinárodný deň parkovísk“ v rámci Európskeho
týždňa mobility“, ktorá sa uskutoční na ulici Winterova na parkovacom mieste, kde parkovacie miesto
bude využité iným spôsobom, ako na parkovanie vozidla (osadenie sedenia, občerstvenie, koberec,
rastliny apod.). Akcia sa bude konať v piatok 20.9. v čase od 9-18 hod.
Ing.Timotej Miština CSc.
- informoval o žiadosti p.Sedláčkovej Valová 4, týkajúcej sa zníženia jazdnej rýchlosti vozidiel v úseku
od E.Belluša po ulicu Štefánikova, nakoľko vozidlá jazdia v danom úseku neprimeranou rýchlosťou
a vodiči, ktorí nezvládli jazdu nabúrali do jej múrika oplotenia rodinného dmu.
MUDr.Marián Urbánek
- upozornil na nefungujúcu cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke Žilinská – A.Hlinku zo smeru od
ulice Sasinkova, hlavne v raňajších a večerných hodinách vodiči čakjúci na križovatke nedostanú
zelený signál.
Ing. Peter Galbo
- požiadal o riešenie dopravnej situácie na ulici Lipová v lokalite OD Kocka, a to osadenie dopravnej
značky „Daj prednosť v jazde“ a doriešenie vyznačenia jednosmerného úseku Lipovej ulice pre vozidlá
parkujúce na parkovisku pri OD Kocka, ktoré vchádzajú z parkovacieho miesta priamo na vozovku
komunikácie Lipová, ktorá je jednosmerná a v mnohých prípadoch jazdia vodiči do protismeru, čím
spôsobujú kolízne situácie.
Palkechová Beáta
- predložila návrh na rozšírenie zóny plateného parkovania na ulici Bernolákova, na základe
požiadavky obyvateľa, nakoľko v súčasnosti je zóna vyznačená až za jeho nehnuteľnosťou a vodiči,
ktorí nechcú platiť za parkovanie odstavujú vozidlá pred touto zónou a v mnohých prípadoch sú
vozidlá odstavené dlhodobo, čo spôsobuje obmedzenie prístupu k nehnuteľnostiam,
- v súvislosti s obdržanou sťažnosťou Mgr.Marcela Martinkoviča, PhD., požiadala náčelníka Mestskej
polície o vykonávanie kontroly odstavovania vozidiel na ulici Komenského a Brezová v lokalite
základnej školy, nakoľko rodičia dovážajúci deti do školy odstavujú vozidlá na daných komunikáciách
tak, že nezostáva prejazdný jazdný pruh, čo spôsobuje neprejazdnosť komunikácie
Uznesenia:
Číslo
26/2013

Bod
prg.
1

27/2013

1

28/2013

2

29/2013

3

30/2013

4

Znenie
Komisia odporúča v zmluve o spolupráci Mesta Piešťany a
B&R GROUP s.r.o. pri zabezpečení a organizovaní
Vianočných trhov v bode 6.2) písm. b) predĺžiť hodinu do
2.00 hodiny. a zmeniť uvedené aj vo VZN trhový poriadok vianočné trhy.
Komisia odporúča návrh zmluvy o spolupráci Mesta
Piešťany a B&R GROUP, s.r.o. pri zabezpečení a
organizovaní vianočných trhov a Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Piešťany trhový poriadok –
vianočné trhy schváliť s pripomienkou.
Komisia nesúhlasí s vytvorením nových parkovacích miest
v zmysle predloženého návrhu riešenia parkovacích miest v
lokalite sídlisko N.Teslu.
Komisia neodporúča vytvorenie vyhradených parkovacích
miest na ulici E.Suchoňa pre obyteľov danej lokality.
Problematiku parkovania obyvateľov odporúča riešiť na
Beethovenovej ulici.
Komisia odporúča na ulici Dlhá osadenie dopravného
značenia "Zákaz vjazdu nákladných vozidiel okrem
dopravnej obsluhy", na priechode pre chodcov osadenie
dopravného zariadenia (blikač)
a osadenie merača
rýchlosti.

Adresát

Termín

MsR, MsZ

01/1900

MsR, MsZ

10/2013

Ing.Ľuboš
Hložka

09/2013

Palkechová
Beáta

09/2013
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31/2013

4

32/2013

5

33/2013

6

34/2013

7

35/2013

7

36/2013

7

37/2013

7

38/2013

7

Dátum konania :11.09.2013
Komisia odporúča za účelom spomalenia dopravy a
zvýšenia bezpečnosti na Dlhej ulici riešiť problematiku
osadením spomaľovacích prvkov. Komisia odporúča dať do
návrhu rozpočtu finančnú pložku na spracovanie potrebnej
projektovej dokumentácie a samotnú realizáciu.
Komisia berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej
polície za I.polrok 2013.
Komisia odporúča Návrh Všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č. 10/2007 o pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb schváliť.
Komisia súhlasí s konaním akcie Park(ing) Day, alebo
Medzinárodný deň parkovísk, ktorá sa bude konať v piatok
20.9. od 9-18 hod. na parkovacom mieste pred reštauráciou
Leier na Winterovej 3 v Piešťanoch.
Komisia odporúča Ing.Mištinovi rokovať so zástupcami
štátnej polície ohľadne merania jazdnej rýchlosti v danom
úseku Valovej ulice.
Komisia odporúča preveriť a zabezpečiť fungovanie cestnej
svetelnej signalizácie v križovatke Žilinská cesta - A.Hlinku
na ramene od ulice Sasinkova.
Komisia odporúča riešiť dopravnú problematiku v lokalite
OD Kocka - Lipová - osadenie dopravnej značky "Daj
prednosť v jazde" a vyznačenie úseku jednosmernej ulice
pre vozidlá parkujúce pri OD Kocka.
Komisia odporúča rozšírenie zóny plateného parkovania na
ulici Bernolákova na celú jej dĺžku.
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POZN.:
Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 13.09.2013
Schválil: Ing. Timotej Miština CSc.
Prílohy:

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

