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Dátum konania :03.05.2007

Prítomní: Brázda Peter Mgr, Gula Marián Ing., Herman Dušan Ing., Mihálik Marcel Bc., Miština
Timotej Ing.CSc., Müller Peter mjr..Mgr., Urbánek Marián MUDr.
Neprítomní:
Ospravedlnení: Bečarovič Nezír, Steinecker Pavol
Hostia: Duračková Lucia Ing, Ševečková Miriam
Program:
1. Návrh VZN mesta Piešťany č.3/2006 - Trhový poriadok-Trhovisko centrum
2. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2007
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rôzne:
Ing.Gula – požiadal o zabezpečenie orezania stromov na priechode pre chodcov na Bratislavskej ceste
v úseku križovatky Bratislavská cesta - Staničná ulica, nakoľko verejné osvetlenie nedostatočne
osvetľuje daný priechod pre chodcov.
p. Palkechová
a) predložila návrh na vyznačenie niektorých priechodov pre chodcov vodorovným dopravným
značením v bielo-červenom prevedení, a to konkrétne priechody na ulici Vodárenská v počte 2ks, na
ulici Pod Párovcami 1ks, na ulici Dlhá 1ks, na ulici D.Tatarku 1ks, na ulici Brezová 1ks, na ulici
Teplická 1ks a na sídlisku A.Trajan 3ks. Jedná sa o priechody značne frekventované, resp. v minulosti
boli požiadavky na zvýraznenie týchto priechodov, vzhľadom na zvýšení pohyb detí.
b) predložila návrh na protišmykové opatrenia na priechodoch pre chodcov, a to
alt.1) nastriekanie priechodov plastickou farbou, ktorej cena je cca 500,-Sk m2,
alt.2) nanesenie posypu na klasickú farbu, ktorou sa obnovujú priechody na území mesta, pričom cena
je 10,-Sk m2 + cena farby 130,-Sk/m2 bez DPH ,
Ing.Gula – otvoril problematiku kradnutia v obchodoch rómskymi spoluobčanmi. Problematika trestnej
činnosti bola členmi komisie vzájomná prediskutovaná a na záver komisia navrhla Mestskej polícii
vykonávať preventívne aktivity v danom smere, resp. uskutočniť stretnutie s obchodníkmi, s návrhom
riešenia danej problematiky nainštalovaním web kamier do obchodcov.
Uznesenia:
Číslo
12/07

Bod
prg.
1

13/07

2

14/07

3

Znenie

Adresát

Komisia odporúča návrh VZN č. 3/2006-Trhový poriadokTrhovisko CENTRUM schváliť.
Komisia odporúča návrh na zmenu rozpočtu mesta Piešťany
na rok 2007 schváliť.
Komisia odporúča priechody pre chodcov na ulici Pod
Párovcami 1x, Vodárenská 2x, Dlhá 1x, D.Tatarku 1x,
sídlisko A.Trajan 3x, Teplická 1x, Brezová 1x, vyznačiť
vodorovným dopravným značením v červeno-bielom
prevedení a zároveň i protišmykovým posypom.

Zapísal: Palkechová Beáta

V Piešťanoch dňa: 07.05.2007
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc. - predseda

Termín

MsZ

05/2007

MsZ

05/2007

Palkechová
Beáta

05/2007

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

