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Dátum konania :26.01.2011

Prítomní: Galbo Peter Ing., Gula Marián Ing., Mihalik Marcel Ing. Mgr., Miština Timotej Ing.CSc.,
Müller Peter plk. Mgr., Štefka Ján, Urbánek Marián MUDr.,
Neprítomní:
Ospravedlnení:
Hostia: Duračková Lucia Ing., Bartošová Denisa RNDr.
Program:
1. Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
2. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 - 2013
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
1. Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
O predloženom návrhu štatútu komisií MsZ pre funkčné obdobie 2010-2014 poskytol informáciu
Ing.Timotej Miština CSc. predkladateľ tohto materiálu.
2. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 - 2013
Spracovateľka Ing.Duračková informovala o predloženom návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok
2011 a výhľad na roky 2012 -2013. V rámci tohto bodu MUDr. Urbánek z dôvodu zabezpečenia
finančných prostriedkov na pokládku chráničiek pre kamerový systém formou pripokládky pri
výkopových prácach na pokládke inžinierskej siete na území mesta, požiadal MsÚ poskytovanie
informácií o predpokladaných, resp. pripravovaných rokopávkach správcov inžinierskych sietí na
území mesta Piešťany.
3. Rôzne
MUDr.Urbánek Marián
- žiada na ulici Teplická vysadené stromy, aby sa vykopali o opätovne zasadili s osadením zábran na
usmernenie rastu koreňového systému, aby neskoršom období nedochádzalo k poškodzovaniu
chodníkov a cesty koreňovým systémov stromov,
- vzhľadom na nedostatočné osvetlenie priechodov pre chodcov na Bratislavskej ceste v úseku pri
Staničnej ulici, žiada o zabezpečenie osvetlenia týchto priechodov,
- Komenského ulica – vzhľadom na neprejazdnosť komunikácie parkovaním vozidiel z dôvodu
dovozu detí do školy a škôlky, navrhuje osadenie zákazu zastavenia v úseku od Jozefskej ulice po
ulicu Brezová,
- Kukučínova ulica z dôvodu prehľadnosti v križovatke ulíc Kukučínova – Rázusova – Winterova
navrhuje presituovanie zriadených parkovacíchmiest na ulici Kukučínova na druhú stranu
komunikácie,
Ing.Mgr.Marcel Mihálik
V súvislosti so sťažnosťami na prevádzku vo vile DORIS Hviezdoslavova ulica navrhuje zmenu VZN
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb týkajúcu sa prevádzkovej doby
pohostinských zariadení ( bar, diskotéka, reštaurácia ) nachádzajúcich sa v obytných domoch ,aby
prevádzková doba takýchto zariadení bola do 22. 00 hod.
Beáta Palkechová
- predložila návrh na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávke v križovatke ulíc Winterova – Rázusova
– Kukučínova, ktorý bol spracovaný na základe podnetu občanov mesta, a to osadenie dopravného
zariadenia - zrkadla v tejto križovatke,
- predložila podnet JUDR. Jany Mancelovej na prešetrenie zákonnosti konania príslušníkovou
mestskej polície, týkajúcu sa riešenia priestupkov parkujúcich vozidiel na bývalom „IMPAKU“
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Uznesenia:
Číslo
01/2011

Bod
prg.
1

02/2011

2

03/2011

3

04/2011

3

05/2011

3

06/2011

3

07/2011

3

08/2011

3

09/2011

2

Znenie

Adresát

Komisia odporúča Návrh Štatútu komisií mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany schváliť.
Komisia odporúča návrh programového rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 - 2013
schváliť.
Komisia odporúča vysadené stromy na Teplickej ulici v
úseku od križovatky Radlinkého po Bratislavskú cestu
vykopať a znova vysadiť so zábranami pre usmernenie rastu
koreňového systému.
Komisia odporúča zabezpečiť nasvietenie priechodov pre
chodcov na Bratislavskej ceste v križovatke s MK Staničná.
Komisia odporúča na ulici Komenského v úseku od MK
Jozefská po MK Brezová osadiť zákaz zastavenia.
Komisia odporúča zmenu VZN č. 10/2007 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb týkajúcu sa
prevádzkovej doby prevádzok - bar, diskotéka, reštaurácia
situovaných v objektoch, kde sa nachádzajú v tesnom
dotyku bytové jednotky, s tým že prevádzková doba týchto
prevádzok bude do 22.00 hod.
Komisia
odporúča realizáciu parkoviska na sídlisku
A.Trajan v lokalite bývalej školy IMPAKO s rozšírením
plochy parkoviska.
Komisia odporúča pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej
premávky v križovatke ulíc Rázusova - Winterova Kukučínova osadenie dopravného zariadenia - zrkadla, ako
dočasné riešenie dopravnej situácie, s tým že
bude
výhľadovo zabezpečená realizácia zmeny zriadených
parkovacích miest na ulici Kukučínova, a to presituovanie
parkovacích miest na druhú stranu tejto komunikácie.
Komisia žiada v súvislosti s pokládkou chráničiek pre
kamerový systém mestskej polície o predkladanie žiadostí o
rozkopávky miestnych komunikácií týkajúcich sa pokládky
verejných rozvodov inžinierskych sietí.

Zapísal: Palkechová beáta

V Piešťanoch dňa: 27.01.2011
Schválil: Ing.Timotej Miština CSc.
Prílohy:

Termín

MsR, MsZ

02/2011

MsR, MsZ

02/2011

MsÚ- referát
majetku mesta

03/2011

Palkechová
Beáta
Palkechová
Beáta
MsÚ

12/2011

MsÚ

12/2011

04/2011
04/2011

04/2011

Palkechová
Beáta

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora
prednostka MsÚ
oganizačno-právne
členovaia komisie

12/2011

