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Dátum konania :12.03.2013

Prítomní: Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština Timotej Ing. CSc., Müller Peter plk..Mgr., Štefka Ján
Neprítomní: Gula Marián Ing.
Ospravedlnení: Galbo Peter Ing., Urbánek Marián MUDr.
Hostia: Mráziková Marta Ing.
Program:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č.6/2009 o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov
2. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany č.6/2009 o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov
O predloženom návrhu VZN infromovala spracovateľka Ing.Mráziková.
2. Rôzne
Palkechová Beáta
- informovala o pripravovanom zámere výstavby obchodného centra v bývalom areáli TVORBA
v Piešťanoch
- predložila návrh riešenia krátkodobého odstavenia vozidiel dovážajúcich pacientov do nemocnice,
a to zrušenie dvoch parkovacích miest pred objektom Nemocnice a v danom úseku vyznačenie žltej
kľukatej čiary (pokračovanie už žltej kľukatej čiary vyznačujúcej plochy pre sanitky)
Uznesenia:
Číslo
12/2013

Bod
prg.
1

13/2013

1

14/2013

2

15/2013

2

Znenie

Adresát

Komisia odporúča v predloženom návrhu VZN v bode 3)
doplniť Kolonádový most a doplniť nový odstavec 4)
nasledovného znenia : " V priebehu dňa na jednom mieste
môže trvať hudobná produkcia max.1 hod.. Po uplynutí
tohto času si musí učinkujúci zvoliť iné miesto pre hudobnú
produkciu".
Komisia odporúča vo VZN č.6/2009 §2 Sankcie ods.1a 2
nahradiť znením: "Za porušenie ustanovení tohto nariadenia
môže byť uložená sankcia podľa osobitných predpisov“.
Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanom
zámere výstavby obchodného centra v bývalom areáli
TVORBA.
Komisia odporúča 2 parkovacie miesta nachádzajúce sa
priamo pred objetom Nemocnice zrušiť a vyznačiť v danom
úseku žltú kľukatú čiaru V12a.

Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 13.03.2013
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc.
Prílohy:

Termín

MsR, MsZ

03/2013

MsR, MsZ

03/2013

Palkechová
Beáta

03/2013

Palkechová
Beáta

05/2013

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

