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Dôvodová správa
Predmetom predkladaného vyhodnotenia PHSR za rok 2017 je zhodnotenie aktivít, ktoré vyplývajú
z dokumentu PHSR na rok 2015- 2025. V uvedenom spracovanom podklade je naplánovaná aktivita
vyhodnotená a zároveň uvedený aj stav plnenia za rok 2017. Konkrétne vyhodnotenie dokumentu PHSR za
rok 2017 sa nachádza v prílohe dôvodovej správy.
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Prioritná oblasť

Špecifický cieľ
1.1 Podpora
podnikateľského
prostredia a vývojovej
základne s dôrazom na
cestovný ruch

1.2 Zefektívnenie
verejnej správy

Opatrenie
1.1.1 Zlepšenie
spolupráce a
propagácie mesta a
subjektov cestovného
ruchu

Názov projektu

Garant

Vypracovať marketingovú štúdiu Mesto Piešťany v
cestovného ruchu
spolupráci s OOCR
Rezort Piešťany

Partner garanta
Mesto Piešťany

Termín začatia a
Zdroj financovania
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
ukončenia
( návrh financovania)
2016
Potrebné vypracovať štúdiu, ktorá Zosúladenie rôznorodých záujmov Programy cezhraničnej
by zosúladila aktivity aktérov v
aktérov v cestovnom ruchu a
spolupráce SK - CZ, SK cestovnom ruchu, propagáciu a
definovanie potenciálu rozvoja.
AU, HU - SK
smerovanie rozvoja mesta.

Stav plnenia

Nezrealizované

1.1.2 Podpora
Vytvorenie komunikačnej
priaznivého
platformy medzi podnikateľmi a
podnikateľského
mestom
prostredia a vývojovej
základne

Mesto Piešťany primátor

1.2.2 Efektívne
využívanie verejných
budov a pozemkov

Mesto Piešťany

Rekonštrukcia budovy MsÚ
Piešťany

podnikatelia v
meste Piešťany

2016 - 2025

2016 - 2018

Prebieha spolupráca s
podnikateľmi

Vysoké náklady na prevádzku
budovy MsÚ - zlé tesnenie okien,
zateplenie múrov.

Komunikácia mesta a podnikateľov - mestský rozpočet
možné rozvíjanie spoločných
projektov, vyčlenenie lokalít pre
investície a v prípade dopytu
vytvorenie klastrov
podnikateľských subjektov.

Mesto Piešťany vstúpilo v r. 2017
do Klastra cestovného ruchu Západné Slovensko, zriadeneé
TTSK a rozvíja spoluprácu s
podnikateľskými subjektami.

Zvýšenie energetickej efektívnosti a OP KŽP 4.3.1
zníženie nákladov na prevádzku
budovy.
Vzhľadom na zlý technický stav
budov ZŠ a MŠ, zriadených
Mestom, pristúpilo Mesto
prioritne k rekonštrukcii týchto
budov z vlastných zdrojov.

Zefektívniť využívanie objektov a Mesto Piešťany
pozemkov vo vlastníctve mesta

2016 - 2018

Nevyužité pozemky a budovy vo
vlastníctve mesta.

Prehodnotenie využívania budov
vo vlastníctve mesta, využitie
voľných kapacít na rozšírenie
sociálnych služieb, ZUŠ, MŠ.

v réžii MsÚ

V roku 2017 Mesto pristúpilo k
spracovaniu projektov na budovu
Lesoprojektu - na jeho prestavbu
na nájomné byty s predpokladom
získania dotácie zo ŠFRB vo
februári 2019.
1.3 Rozvoj a
rekonštrukcia dopravnej
infraštruktúry s dôrazom
na bezbariérovosť

1.3.1 Rekonštrukcia
Plán udržateľnej mestskej
chodníkov, miestnych mobility v meste Piešťany
komunikácií a
budovanie parkovacích
plôch

Mesto Piešťany

2016 - 2017

2016 - 2017

Mesto nedisponuje Plánom
Vypracovanie koncepčného
udržateľnej mestskej mobility materiálu
strategický plán navrhnutý na
uspokojenie potrieb mobility osôb,
organizácií a podnikateľských
subjektov v mestách (a ich okolí) a
na zvýšenie kvality života
obyvateľov. Stavia na existujúcich
plánovacích praktikách, ale kladie
dôraz na integráciu, participáciu a
kontinuálnu evaluáciu.

v réžii MsÚ

Chýba komplexné riešenie
parkovania v meste.

Vytvorenie systému budovania
parkovísk.

mestský rozpočet

Mesto v r. 2017 obstaralo
dokumentáciu optimalizácie MaD.
Na obstaranie kompletného
strategického dokumentu bude
Mesto žiadať fin. prostriedky v r.
2019.

Koncepcia parkovania v meste
Piešťany

Mesto Piešťany

Výstavba parkoviska na Školskej
ulici

Bytový podnik

2016

Nedostatok parkovacích miest,
vypracovaná štúdia.

Zvýšenie kapacity parkovacích
miest.

mestský rozpočet

Vybudovanie parkoviska A.
Hlinku 58

Mesto Piešťany

2016

Nedostatok parkovacích miest,
vypracovanie PD a realizácia.

Zvýšenie kapacity parkovacích
miest.

mestský rozpočet

Rozšírenie parkovacích plôch A.
Hlinku 107

Mesto Piešťany

2016

Nedostatok parkovacích miest,
vypracovanie PD a realizácia.

Zvýšenie kapacity parkovacích
miest.

mestský rozpočet

V r. 2017 bolo vybudovaných 53
parkovacích miest na jednotlivých
sidliskách.

Predpoklad realizácie v r. 2018.

Hospodárska
oblasť

Výstavba ukončená v r. 2017.

Výstavba ukončená v r. 2017.

Hospodárska
oblasť

Vybudovanie parkoviska
Winterova vnútroblok

Mesto Piešťany

Rozšírenie MK Mojmírova odstavný pruh

Mesto Piešťany

Rekonštrukcia MK - IV. etapa (A.
Hlinku, Dopravná, Železničná)

2016

Nedostatok parkovacích miest,
vypracovanie PD a realizácia.

Zvýšenie kapacity parkovacích
miest.

mestský rozpočet

2016

Nedostatok parkovacích miest na Zvýšenie kapacity parkovacích
ulici, vypracovanie PD a realizácia. miest na ulici Mojmírova.

mestský rozpočet

Mesto Piešťany

2016

Zlý technický stav komunikácií realizácia projektu.

Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.

mestský rozpočet

Vybudovanie MK Dopravná sídlisko A. Trajan

Mesto Piešťany

2016

Na rok 2016 je naplánované
vypracovanie štúdie.

Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.

mestský rozpočet

Rekonštrukcia Sládkovičova ul.

Mesto Piešťany

2016

Zlý technický stav Sládkovičovej
ulice - realizácia projektu.

Plynulosť cestnej premávky na
Sládkovičovej ul.

mestský rozpočet

Vzhľadom na rpedloženú petíciu
obyvateľov sa Mesto Piešťany
rozhodlo vybudovanie parkoviska
nerealizovať.
Neboli schválené finančné
prostriedky v rozpočte na rok 2017
a 2018, a preto sa projekt
nerealizoval.
V r. 2017 sa zrealizovala
rekonštrukcia MK na A. Hlinku.
Zvyšné MK (Dopravná, Železničná)
sa nedostali do rozpočtu na r.
2018.

Zabezpečenie štúdie v roku 2018.

Rekonštrukcia ul. Pod Párovcami Mesto Piešťany

2016

Zlý technický stav ul. Pod
Párovcami - realizácia projektu.

Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.

mestský rozpočet

Dobudovanie MK na Helsinskej
ulici

2016

Nevybudovaná cestná
komunikácia a chodníky na
Helsinskej ulici.

Zabezpčenie prístupovej cesty na
Helsinskej ulici.

mestský rozpočet

Mesto Piešťany

Vybudovanie chodníka od
Dubovej po Vodárenskú ulicu

Mesto Piešťany

2016

Chýbajúci chodník na predmetnej
ulici - PD a realizácia projektu.

Zvýšenie bezpečnosti chodcov.

IROP 1.2.2 (oprava
chodníkov bezbariérovosť)

Realizácia osvetlenia priechodu
Bratislavská - Staničná

Mesto Piešťany

2016

PD a realizácia osvetlenia
priechodu.

Zvýšenie bezpečnosti chodcov.

mestský rozpočet

Rekonštrukcia - oceľová lávka cez Mesto Piešťany
Váh pri Krajinskom moste

1.3.2 Rozvoj
Modernizácia zastávok verejnej
infraštruktúry verejnej osobnej dopravy
osobnej dopravy a
cyklistickej dopravy
Štúdia rozvoja cyklodopravy

Mesto Piešťany

2016

2016 - 2025

Realizácia rekonštrukcie ukončená
v r. 2017.
Mesto pripravuje I. etapu
rekonštrukcie chodníkov v úseku
od Evanjelického kostola po
Kuzányho ul.

Dobudovanie MK nebolo
zaradené do rozpočtu na r. 2018.
V rozpočte na r. 2017 a 2018
neboli schválené finančné
prostriedky na vybudovanie
chodníka.
Realizácia bola zabezpečená v roku
2016.

Realizácia rekonštrukcie lávky kvôli Zvýšenie bezpečnosti chodcov.
bezpečnosti chodcov.

IROP 1.2.2 (oprava
chodníkov bezbariérovosť)

Zlý stav niektorých zastávok MHD. Zlepšenie podmienok pre
cestujúcich verejnou dopravou a
estetický vzhľad zastávok.

IROP 1.2.1

Mesto Piešťany

2016 - 2018

Mesto nedisponuje dokumentom, Budovanie cyklotrás podľa priority IROP 1.2.2
ktorý by sa venoval cyklistickej
mesta.
doprave a prioritizácii budovania
cyklotrás.

Výstavba a revitalizácia
Mesto Piešťany
existujúcich cyklotrás, značenie
cyklistických pruhov v intraviláne
mesta

2016 - 2025

V meste je nevyhnutná revitalizácia Bezpečnosť cyklistov a podpora
cyklotrás a značenie cyklotrás na nemotorovej dopravy.
existujúcich komunikáciách.

IROP 1.2.2

Žiadosť o NFP, podaná v r. 2016,
nebola schválená, v súčasnosti sa
Mesto plánuje uchádzať opätovne
o Žiadosť o NFP:
V roku 2017 bola podaná Žiadosť o
NFP, v súčasnosti Mesto čaká na
schválenie žiadosti.
V súčasnosti sa aktualizuje
strategický dokument
cyklodopravy, po jeho spracovaní
Mesto zaradí do programu
spracovanie štúdie rozvoja
cyklodopravy.
V roku 2018 sa zrealizuje výstavba
cyklotrás I., II. Etapa ul. Krajinská a
Dopravná-Sasinkova. Žiadosť o
NFP (Bratislavská ul.) je v štádiu
honotenia.

2.1 Rozvoj infraštruktúry 2.1.1 Rozvoj
Aktualizácia Komunitného plánu
sociálnych služieb
ambulantných
sociálnych služieb
sociálnych služieb a
pobytových sociálnych
služieb a zariadení
infraštruktúry

2.2 Rozvoj školskej
infraštruktúry MŠ a ZŠ

Mesto Piešťany

Na požiadavku poslancov MsZ
doplnenie aktuálneho
Komunitného plánu sociálnych
služieb.

Schválenie aktualizácie
Komunitného plánu sociálnych
služieb.

v réžii MsÚ

Komunitný plán sociálnych služieb
bol zaktualizovaný na roky 2016 –
2020

Vybudovanie centra rodiny

Mesto Piešťany

2016 - 2017

Rekonštrukcia zariadenia na
Staničnej ulici

Mesto Piešťany

2016 - 2018

2.1.2 Rozvoj terénnych Podpora dobrovoľníckej práce a
sociálnych služieb a
výraznejšia podpora
podpora zotrvania
mimovládnych organizácií
klientov v prirodzenom
prostredí

Mesto Piešťany

2.1.3 Výstavba
nájomných bytov

Vypracovať koncepciu bytovej
politiky

Mesto Piešťany

2.2.1 Rekonštrukcia
technického stavu
budov a zariadení
materských a
základných škôl

Rekonštrukcia MŠ a ZŠ
F.E.Scherera

Mesto Piešťany

Rekonštrukcia MŠ Valová, EP
Detvianska a EP Považská,
Rekonštrukcia MŠ Ružová

Mesto Piešťany

Rekonštrukcia vonkajšieho areálu Mesto Piešťany
a technického stavu budovy MŠ
8. mája
Sociálna oblasť

2016

2016 - 2025

2016 - 2017

2016 - 2017

2016 - 2018

2016

V meste chýba poskytovanie
sociálnych služieb zameraných na
rodiny.

Zastrešenie sociálnych služieb pre
rodiny z deťmi do jedného centra poskytovanie služieb, po ktorých
bude dopyt.
Rozšírenie nadstavbou, spojenie so Efektívne využívanie objektov a
zariadením na Kalinčiakovej.
vytvorenie voľného priestoru pre
poskytovanie ďalších sociálnych
služieb.

IROP 2.1.1
OP ĽZ 3.2.1
Nerealizované.
IROP 2.1.1
OP ĽZ 4.2.1

Lepšia propagácia dobrovoľníkov v Podpora dobrovoľníkov a
OP ĽZ 4.1.1
meste, nedostatočná podpora
mimovládnych organizácií mimovládnych organizácií.
zavedenie dotačného mechanizmu.

Mesto nedisponuje koncepciou
bytovej politiky -zadanie na
vypracovanie.

Koncepcia bytovej politiky by mala mestský rozpočet
určiť potrebu výstavby nájomných
bytov.

Budova je v zlom technickom
Modernizácia, obnova a zvýšenie
stave, energeticky náročná na
energetickej efektívnosti budovy.
prevádzku. Mestské zastupiteľstvo
mesta Piešťany prijalo na 1.
zasadnutí MsZ dňa 12.2.2015
uznesenie bod. 10, písm. c, v
ktorom schvaľuje „prioritne
vypracovať projektovú
dokumentáciu pre rekonštrukciu
ZŠ E. F. Scherera ako podklad pre
žiadosť na čerpanie prostriedkov z
IROP.“ Práca na projektovej
dokumentácii - zateplenie, výmena
okien, dopracovanie sedlovej
strechy, vnútorné vybavenie,
sociálne zariadenia.

Tri samostatné budovy sú v zlom
technickom stave - energeticky
náročná prevádzka, potrebná
rekonštrukcia rozvodov vody a
elektroinštalácie.

V réžii MSU bola vytvorená zmluva
o partnerstve. Spolupráca s
jednotlivými subjektami naďalej
pretrváva spolu s fin. podporou.
V rozpočte na r. 2018 neboli
schválené fin. prostriedky. V roku
2017 Mesto pristúpilo k
spracovaniu projektov na budovu
Lesoprojektu - na jeho prestavbu
na nájomné byty s predpokladom
získania dotácie zo ŠFRB vo
februári 2019.

IROP 2.2.1 Rekonštrukcia
MŠ

Podaná žiadosť na rekonštrukciu
telocvične. Žiadosť bola schválená
a mesto opravilo strechu, sociálne
zariadenia a vybavilo telocvičňu
chýbajúcimi prvkami.

Obnova a modernizácia a zvýšenie IROP 2.2.1
energetickej efektívnosti
efektívnosti budovy.

Nevyhnutná rekonštrukcia terás a Zvýšenie bezpečnosti detí v MŠ.
školského dvora.

V roku 2017 Mesto zrealizované
rekonštruckiu vodovodných
prípojok a kúrenie.

V roku 2017 bola podaná Žiadosť o
NFP, v súčasnosti Mesto čaká na
vyhodnotenie. Žiadosť o NFP na EP
Detvianska nebola podaná z
dôvodou nesplnenia podmienok
energetického auditu (Energet.
Trieda A).

IROP 2.2.1
Zrealizovaná rekonštrukcia 2 terás,
ďalšia naplánovaná v r. 2018.

Sociálna oblasť

Rekonštrukcia technológie
vykurovania MŠ Staničná a EP
Zavretý kút, EP Holubyho

Mesto Piešťany

Rekonštrukcia ZŠ Vajanského

Mesto Piešťany

2016

2016 - 2018

Havarijný stav kúrenia v MŠ.

Zníženie energetickej náročnosti a
nákladov na vykurovanie.

Nevyhnutná výmena okien,
Zníženie energetickej náročnosti a
zateplenie obvodových múrov
nákladov na vykurovanie.
budovy, výmena elektroinštalácie,
riziko projektu - názor pamiatkárov
na zásahy v budove.

IROP 2.2.1
V r. 2017 sa zrealizovala prestavba
pavilónu ZŠ na MŠ - EP Holubyho.
mestský rozpočet

V roku 2017 zrealizovaná výmena
okien.
Zateplenie ZŠ Mojmírova

ZŠ Brezová

Mesto Piešťany

2016

Potrebné zateplenie budovy,
výmena okien, podaná žiadosť o
grant.

Zníženie energetickej náročnosti a
nákladov na vykurovanie.

Environmentálny fond
V roku 2017 bola opätovne
podaná Žiadosť o NFP, avšak
neúspešne.

Mesto Piešťany

2016 - 2017

Vlhnutie suterénu - vysoká spodná Vyriešenie vlhnutia v suteréne ZŠ.
voda.

mestský rozpočet

Mesto Piešťany

2016

Mesto nemá vypracovanú
koncepciu rozvoja školstva.

Vytvoriť plán rekonštrukcie,
rozširovania a rozvoja škôl.

v réžii MsÚ

Mesto Piešťany

2016 - 2020

Každá trieda na ZŠ musí mať
interaktívnu tabuľu, vybavenie
špecializovaných tried.

Obstaranie učební, pomôcok v
jednotlivých ZŠ pre skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.

IROP 2.2.2
OP ĽZ 1.1.1

Revitalizácia areálov MŠ a
materiálno-technické vybavenie
tried

Mesto Piešťany

2016 - 2020

Zlý stav ihrísk, školských dvorov,
materiálneho vybavenia v MŠ.

Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ IROP 2.2.1
a ich bezpečnosť.

Koncepcia rozvoja športu

Mesto Piešťany

Realizované v r. 2017.
2.2.2 Skvalitnenie
Koncepcia rozvoja školstva
výchovnovzdelávacieho procesu
Modernizácia vybavenia a
v materských a
obstaranie špecializovaných
základných školách
učební v ZŠ

2.3 Rozvoj infraštruktúry 2.3.1 Rozšírenie a
športu, kultúry a
skvalitnenie športovej
voľnočasových aktivít
infraštruktúry

V r. 2017 podané 3 Žiadosti o NFP ZŠ Mojmírova, ZŠ Holubyho, ZŠ
M.R. Štefánika. Čakáme na
vyhodnotenie.

V r. 2016 revitalizované ihriská,
školské dvory na jednotlivých MŠ:

Rekonštrukcia šatní na
futbalovom štadióne

Mesto Piešťany

Rozšírenie šatní pre kolkárov

Mesto Piešťany

Rekonštrukcia strechy na starej
tenisovej hale

Nerealizované.

Mesto Piešťany

2016

súkromný
investor

2016 - 2017

V meste nie je vypracovaný systém Vytvorenie systému podpory
podpory športových klubov, stav športových klubov a investícii do
športovísk v majetku mesta.
rekonštrukcie športovísk.

v réžii MsÚ

Potrebná rekonštrukcia šatní.

mestský rozpočet

Zlepšenie podmienok pre hráčov.

- čiastočne sú spracované
podklady do všeobecnej časti
materiálu (mesto, aktuálny stav
športovísk, športových plôch a
ihrísk,...)
- spracovaná pasportizácia
športovísk a ihrísk

Nerealizované. Neboli schválené
finančné prostriedky.
2016

Nedostatočná kapacita šatní.

Rozšírenie šatní pre kolkárov.

dotácia z MF SR 10 000
mestský rozpočet

2016

Nevyhnutná rekonštrukcia strechy Kvalitná strecha, zníženie investícií mestský rozpočet
na tenisovej hale.
do opráv.
súkromný investor

2016 - 2018

Rekonštrukcia strojovne, výmena Skvalitnenie podmienok na
2. kompresora, rekonštrukcia
korčuľovanie.
ľadovej plochy a zmena chladenia
+ výmena mantinelov (75 000 €).

mestský rozpočet
súkromný investor

Popri vybudovanej cyklotrase
Rozšírenie možnosti športového
vznikol priestor na osadenie fitness vyžitia v meste.
prvkov.
Zrekonštruované a bezpečné
ihriská na území mesta.

mestský rozpočet

Rozšírenie bolo realizované v roku
2016 a aj ukončené.

Realizácia v roku 2018.
Rekonštrukcia zimného štadióna Mesto Piešťany

Vybudovať fitness prvky pri
Mesto Piešťany
cyklotrase od ul. A. Hlinku po
Teplickú
Budovanie a rekonštrukcia ihrísk Mesto Piešťany

2016

2016 - 2025

Realizovala sa výmena mantinelov
v celkovej sume 68 032,80 €

mestský rozpočet

Zrealizované.
V r. 2017 vybudované ihriská Žihadielko, Detské ihrisko Valová,
Mestská časť Kocurice.

2.3.2 Rozvoj kultúrnych Obnova Kolonádového mosta
zariadení, pamiatok a
podujatí

3.1. Rozvoj technickej
infraštruktúry

3.1.1 Rozšírenie
infraštruktúry
odpadového
hospodárstva

Mesto Piešťany

Vybudovanie zberného strediska Mesto Piešťany
v meste Piešťany

Vybudovanie kompostárne

Mesto Piešťany

2016 - 2018

2016 - 2017

2016 - 2017

NKP je v havarijnom stave
(podmočený jeden pilier),
vypracovaná projektová
dokumentácia.

Revitalizácia Kolonádového mosta úver
most a prinavrátenie niektorých
súkromné zdroje
pôvodných funkcií (pitný pavilón).

Spracovaná Pprojektová
dokumentácia a odoslaná žiadosť
na riadiaci orgán. Aby mesto
splnilo zákonné podmienky a
mohlo obdŕžať pozitívne
stanovisko EIA musí byť súčasné
zberné stredisko premiestnené
nakoľko nespĺňa zákonné
podmienky pre posúdenie EIA.

Vybudovanie nového zberného
strediska pre širokú verejnosť.

V meste chýba zariadenie na
spracovanie organickej zložky
komunálneho odpadu,
vypracovaná projektová
dokumentácia.

Kompostáreň, ktorá bude slúžiť na OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie
spracovanie organickej zložky
miery zhodnocovania
komunálneho odpadu.
odpadov so zameraním
na ich prípravu na
opätovné použitie a
recykláciu a podpora
predchádzania vzniku
odpadov

OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie
miery zhodnocovania
odpadov so zameraním
na ich prípravu na
opätovné použitie a
recykláciu a podpora
predchádzania vzniku
odpadov

Odstránenie nelegálnych skládok Mesto Piešťany
odpadu

2016

v meste sa nachádzajú skládky
nelegálneho odpadu, mesto
nezískalo dotácie na ich
odstránenie v roku 2015

Odstránenie čiernych skládok
odpadu, ktoré majú negatívny
dopad na životné prostredie.

mestský rozpočet

Budovanie prístreškov na
stanovištiach zberných nádob

Mesto Piešťany

2016 - 2020

Všetky zberné nádoby v mestách
nie sú zakryté prístreškami.

Estetizácia verejných priestorov,
udržiavanie poriadku nevylietavanie odpadkov.

OP KŽP 1.1.1

3.2 Rozvoj zelenej
3.2.1 Revitalizácia
Aktualizácia ÚPN
infraštruktúry a ochrana verejných
životného prostredia
priestranstiev a údržba
zelene
Revitalizácia nábrežia potoka
Dubová

Mesto Piešťany

2016

Aktualizácia ÚPN (2012 - 2015).

Aktuálna ÚPN mesta Piešťany.

v réžii MsÚ

Mesto Piešťany

2016 - 2021

Mesto postupne revitalizuje
nábrežie potoka, vypracovaná
projektová dokumentácia,
postupuje sa od J na S.

Atraktívny priestor pre chodcov,
cyklistov, korčuliarov, cieľom je
prinavrátenie jeho biologických a
ekologických funkcií.

IROP 4.3.1

Mesto Piešťany

2016

Vypracovanie PD a realizácia
revitalizácie námestia.

Zatraktívnenie námestia.

IROP 4.3.1

Environmentálna
oblasť

Mesto Piešťany podalo žiadosť o
NFP v roku 2017, ktorá je v
hodnotení.

V súčasnosti prebieha realizácia
stavebných prác, prestavaných
cca. 46% celkových oprávnených
výdavkov. Očakávané ukončenie v
08/2018.

Realizácia projektu sa odhaduje na
04/2018.
V r. 2017 opätovne podaná
žiadosť. V súčasnosti prebieha
nacenenie lokalít s umiestnením
odpadu s odhadom fin.
prostriedkov a budeme čakať na
schválenie žiadosti.

Vybudované v roku 2016 4ks. V
roku 2017 dobudovanie ďalších
4ks.
V r. 2017 boli aktualizované a
schválené zmeny a doplnky ÚPN
CMZ Piešťany.

Zrealizované.
Úprava námestia - lokalita
Nálepkova - staré trhovisko

Nerealizované. Neboli schválené
finančné
prostriedky.
Začiatok
realizácie
v roku2016,
Revitalizácia stromoradí,
Mesto Piešťany
budovanie zelených bariér pozdĺž
komunikácií, na sídliskách

2016 - 2025

-

Výsadba stromov, kríkov,
popínavých rastlín a ich
kombináciou v najväčšej možnej
šírke zabezpečiť zlepšenie kvality
ovzdušia.

IROP 4.3.1

Mesto kontinuálne v r. 2017
vysadilo 9 ks stromov v Sade A.
Kmeťa, 11 ks stromov Mestskom
parku, 6 ks stromov na Staničnej
ul., 14 ks stromov na A. Hlinku, 15

