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Dátum konania :17.09.2007

Prítomní: Bečarovič Nezír, Gula Marián Ing., Herman Dušan Ing., Mihálik Marcel Bc., Miština
Timotej Ing.CSc., Müller Peter maj.Mgr., Steinecker Pavol, Urbánek Marián MUDr.
Neprítomní: Brázda Peter Mgr
Ospravedlnení:
Hostia: Kresánková Eva Mgr.
Program:
1. Návrh na nájom pozemku pre vlastníkov krytého stojiska na ulici N.Teslu Piešťany
2. Návh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a AUPARK
Piešťany s.r.o. ako nájomcom
3. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Žilinská cesta pre Petra Sminina a manž.
Martu
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rôzne:
Bc.Marcel Mihálik – v súvislosti s novým Zákonníkom práce informoval členov komisie
o problematike nedostatočného personálneho obsadenia Mestskej polície, kde v súčasnosti na jednej
smene má 4 -5 ľudí. Vo väzbe na uvedené navrhol nasledovné možnosti riešenia:
a) zachovať súčasný stav zamestnancov Mestskej polície
b) preplácať prácu nadčas do zákonníkom povolovej úrovne
c) rozšíriť počet zamestnancov Mestskej polície o 8 zamestnancov
MUDr.Marián Urbánek - vyzýva Mestskú políciu o kontrolu odstavených vozidiel (vrakov) na území
mesta Piešťany.
Mjr.Mgr. Peter Muller – prezentoval analýzu trestnej činnosti v jednotlivých mestách
kraja vo vzťahu k mestu Piešťany.

Trnavského

Ing.Timotej Miština CSc. – žiada o riešenie dopravnej situácie – zamedzenie prejazdu vozidiel medzi
čerpacou stanicou Slovnaft a parkoviskom PT, nakoľko vozidlá v danom úseku jazdia neprimeranou
rýchlosťou, čím je ohrozená bezpečenosť chodcov. Pohyb chodcov v tomto úseku je vzhľadom na
situovanie sídliska značná.
Palkechová Beáta – infromovala členov komisie o požiadavke obyvateľov Hurbanovej ulice na
osadenie spomaľovacích prahov, resp. zníženia jazdnej rýchlosti na uvedenej komunikácii. V súvislosti
s uvedeným požiadala zástupcov polície o vykonávanie kontrol dodržiavania jestvujúceho dopravného
značenia, resp. dodržiavania jazdnej rýchlosti v danej lokalite.
Uznesenia:
Číslo
19/2007

Bod
prg.
1

20/2007

2

21/2007

3

22/2007

4

Znenie
Komisia odporúča návrh na nájom pozemku pre vlastníkov
krytého stojiska na ulici N.Teslu Piešťany schváliť na dobu
určitú 25 rokov.
Komisia odporúča Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy
medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Aupark
Piešťany s.r.o. ako nájomcom schváliť.
Komisia
neodporúča návrh na prevod vlastníctva
nehnuteľnosti v lokalite Žilinská cesta pre Petra Sminina a
manž.Martu, odporúča dlhodobý prenájom pozemku na
dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou.
Komisia odporúča vzhľadom na zmeny Zákonníka práce

Adresát

Termín
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23/2007

4

24/2007

4

25/2007

4

26/2007

4

Dátum konania :17.09.2007
rozšíriť počet zamestnancov v Mestskej polície o 8
zamestnancov.
Komisia žiada Mestskú políciu o vypracovanei analýzy
činnosti Mestsekj polície po nadobudnutí platnosti nového
Zákonníka práce.
Komisia BaVP vyzýva Mestské zastupiteľstvo, aby v zmysle
zákona č.369/1990 Zb. uznesením vyzvalo Obvodný úrad
vnútornej správy Piešťany, aby začal konať vo veci reklamy
erotických klubov.
Komisia odporúča zamedziť prejazd vozidiel medzi
čerpacou stanicou Slovnaft a parkoviskom PT v lokalite
Bratislavskej cesty, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti
chodcov v danom úseku.
Komisia odporúča problematiku zníženia jazdnej rýchlosti
na ulici Hurbanova riešiť až po nadobudnutí platnosti
zákona o znížení jazdnej rýchlosti.

polícia
Mestská
polícia

10/2007

MsZ

09/2007

Palkechová
Beáta

10/2007

Palkechová
Beáta

10/2007

POZN.:
Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 18.09.2007
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc. – predseda
Prílohy:

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

