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Dátum konania : 27.1.2020

Prítomní: Dott. Andrej Klapica, Ing. Zuzana Svrčeková MBA, JUDr. Adriana Ručkayová,
JUDr. Andrej Kolárik, Ing. Patrik Petráš, Ing. Jozef Selecký,
Ospravedlnený/ná: Mgr.Ing.Rastislav Keller, Ing. Mgr. Michal Bezák
Hostia: Ing. Lucia Duračková, Jozef Vojčiniak, p. Peter Kohút, Mgr. Andrej Bartovic
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, o určení školských obvodov
Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobností mesta Piešťany
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom
4. A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
2015-2025 k 31/12/2019
5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže Sadová
6. A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom
Kúpele Piešťany, o.z., lokalita E.Belluša Piešťany
B/ Návrh na zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Ragby Piešťany, o.z.
7. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Milošom Markom,
lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany
8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Emíliou Žitňanovou,
lokalita Nábr. I.Krasku, Piešťany
9. A/ Návrh na opätovné prerokovanie prevodu vlastníctva pozemku medzi mestom
Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná, Piešťany
B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi mestom Piešťany a Petrom Kohútom,
lokalita Staničná, Piešťany
10.Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany
a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Pribinova, Winterova, Piešťany
11.Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
12.+13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste
Piešťany
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo
dňa 13.11.2008 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011,
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019 zo dňa 27.06.2019 a v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2019 zo dňa 26.09.2019
14.Rôzne
15.Záver

Popisná časť zápisice:
1
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Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Dott. Andrej Klapica a privítal prítomných
členov komisie a hostí.
Bod rôzne :
1. Predseda komisie Dott. Andrej Klapica prijal žiadosť o ukončenie členstva Ing. Lucie
Duračkovej v komisii a pripraví návrh na prijatie nového člena do komisie
2. Predseda komisie Dott. Andrej Klapica predložil členom komisie návrh, aby mohli
vystúpiť k bodu č. 6 Mgr. Andrej Bartovic a k bodu č. 9 p.Peter Kohút.
Členovia komisie sa jednomyseľne uzniesli na navrhnutom programe.
Členovia
komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
uznesenia:
Číslo
1/2020

Bod
prg.
2.

prijali nasledovné

Znenie

Adresát

Komisia po prerokovaní

MsR
MsZ

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, o určení
školských obvodov Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobností mesta
Piešťany
- berie na vedomie s pripomienkou
- doplniť na rokovanie MsR výhľady obsadenosti žiakov do 1.ročníka

v ZŠ Vajanského, ZŠ Brezová a ZŠ Holubyho v rokoch 2021-2024 a
uviesť súčasnú percentuálnu obsadenosť na týchto základných školách
2/2020

3.

Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje
spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom

MsR
MsZ

- schváliť
3/2020

4.

Komisia po prerokovaní
A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany 2015-2025 k 31/12/2019
- berie na vedomie

2

MsR
MsZ
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MsR
MsZ

4/2020

5.

Komisia po prerokovaní odporúča
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže Sadová
A/ Návrh na výber najvhodnejšieho súťažného návrhu obchodnej verejnej
súťaže podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
179/2019 zo dňa 12.12.2019, na nájom nehnuteľného majetku Mesta
Piešťany“ kat. územie Piešťany, parcela registra „C“, parc.č. 3066 záhrada
vo výmere 461 m2 doručeného v súlade s podmienkami obchodnej verejnej
súťaže a to: návrh súťažiaceho Barbory Kostelnej, bytom Partizánska 70,
Piešťany, doručeným dňa 8.1.2020, č. záznamu 827 s návrhom ročného
nájmu za m2 pozemku vo výške 0,60 EUR
- schváliť
B/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Barborou Kostelnou, bytom Partizánska 70, Piešťany, ako
nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku kat. územie Piešťany,
parc.č. 3066 záhrada vo výmere 461 m2, parcela registra „C“ zapísaná v LV
č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany v podiele 1/1 – ina, za ročné
nájomné za m2 vo výške 0,60 EUR, na dobu neurčitú so šesťmesačnou
výpovednou lehotou, na účel využívania ako záhrady, ako nájom majetku
mesta v zmysle ust. § 9a ods. 9 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov a Čl. VI. ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Piešťany
- schváliť
C/ Návrh na výber najvhodnejšieho súťažného návrhu obchodnej verejnej
súťaže podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
179/2019 zo dňa 12.12.2019, na nájom nehnuteľného majetku Mesta
Piešťany“ kat. územie Piešťany, parcely registra „C“, parc.č. 3068
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 208 m2 a parc.č. 3069 záhrada vo
výmere 214 m2 doručeného v súlade s podmienkami obchodnej verejnej
súťaže a to: návrh súťažiaceho Mgr. Daniely Mikušovej s manželom RNDr.
Oliverom Mikušom, CSc., bytom N. Teslu 4406/11, Piešťany, doručeným
dňa 9.1.2020, č. záznamu 1173 s návrhom ročného nájmu za m2 pozemkov
vo výške 1,05 EUR
- schváliť
D/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Mgr. Danielou Mikušovou s manželom RNDr. Oliverom
Mikušom, CSc., bytom N. Teslu 4406/11, Piešťany, ako nájomcom,
predmetom ktorej bude nájom pozemkov kat. územie Piešťany, zapísaných
v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany v podiele 1/1 – ina, parcely
registra „C“, parc.č. 3068 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 208 m2 za
ročné nájomné za m2 vo výške 1,05 EUR a parc.č. 3069 záhrada vo
3
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výmere 214 m2 za ročné nájomné za m2 vo výške 1,05 EUR, na dobu
neurčitú so šesťmesačnou výpovednou lehotou, na účel využívania ako
záhrady, ako nájom majetku mesta v zmysle ust. § 9a ods. 9 zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VI. ods. 1 Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany
- schváliť
E/ Návrh na výber najvhodnejšieho súťažného návrhu obchodnej verejnej
súťaže podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
179/2019 zo dňa 12.12.2019, na nájom nehnuteľného majetku Mesta
Piešťany“ kat. územie Piešťany, parcela registra „C“, parc.č. 3067 záhrada
vo výmere 431 m2 doručeného v súlade s podmienkami obchodnej verejnej
súťaže a to: návrh súťažiaceho Ing. Evy Fajmonovej, bytom Lipová 64/13,
Piešťany, doručeným dňa 21.1.2020, č. záznamu 4017 s návrhom ročného
nájmu za m2 pozemku vo výške 0,60 EUR
- schváliť
F/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Ing. Evou Fajmonovou, bytom Lipová 64/13, Piešťany,
ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku kat. územie
Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany
v podiele 1/1 – ina, parcela registra „C“, parc.č. 3067 záhrada vo výmere
431 m2 za ročné nájomné za m2 vo výške 0,60 EUR, na dobu neurčitú so
šesťmesačnou výpovednou lehotou, na účel využívania ako záhrady, ako
nájom majetku mesta v zmysle ust. § 9a ods. 9 zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Čl. VI. ods. 1 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany
- schváliť
5/2020

6.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o.z., so sídlom E.
Belluša 4821/2, Piešťany ako nájomcom, IČO: 00892386, ktorá je prílohou
tohto materiálu, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zák. č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods.1 písm.c) –
nájom majetku mesta na športové účely na neziskovú činnosť
- schváliť
B/ Návrh na zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Rugby Piešťany, o.z. so sídlo Kuzmányho 1135/15,
Piešťany ako nájomcom, IČO: 520565335, predmetom ktorej bude nájom
časti pozemku vo vlastníctve prenajímateľa, zapísaného v LV č. 4074,
parcela registra „C“ parc. č.5808 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere
518 m2, výmera časti ktorej bude upresnená geometrickým plánom, za
účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre výstavbu
4
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prevádzkovej budovy, za nájomné podľa znaleckého posudku ako dôvod
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany Čl. VI. ods.1 písm.c) – nájom pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve žiadateľa
- schváliť
6/2020

7.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Milošom Markom, trvale bytom Valová 4259/24, Piešťany
ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc.č. 417
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, parcela registra „C“,
zapísaná v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 0,44
EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c)
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.c) –
nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
garážou súp.č. 6036 vo vlastníctve žiadateľa

MsR
MsZ

- schváliť
7/2020

8.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Emíliou Žitňanovou, trvale bytom Valová 4261/10,
Piešťany, ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom pozemku parc.č.
427 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, parcela registra „C“,
zapísaná v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, v podiele 1/1 – ina, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 0,44
EUR/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 9 písm.c)
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 1 písm.c) –
nájom pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
garážou súp.č. 6234 vo vlastníctve žiadateľa

MsR
MsZ

- schváliť
8/2020

9.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Opätovné prerokovanie materiálu s názvom „Prevod vlastníctva pozemku
medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná“, predmetom
ktorého je prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.č. 3518/2
ostatná plocha vo výmere 44 m2 odčleneného Geometrickým plánom č. 4033/2019 úradne overeného dňa 7.6.2019 pod č. G1-403/2019 z pozemku
parc.č. 3518 ostatné plochy v celkovej výmere 13071 m2 kat. územie
Piešťany, zapísaného v LV č. 5700 v podiele 1/1-ina, ako vlastníctvo Mesta
Piešťany, do vlastníctva Petra Kohúta, trvale bytom Nám. Martina Benku
4670/3, Banka, ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu hodného
5
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osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm.e)
o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Piešťany Čl. V. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta z dôvodu
prístavby a rozšírenia pôvodného objektu na parc.č. 3516 vo vlastníctve
kupujúceho, za účelom výstavby budovy s jedným nadzemným podlažím,
ako prípad osobitého zreteľa v zmysle § 13 ods. 7 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
- schváliť
B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom
Kohútom, bytom Nám. Martina Benku 4670/3, Banka, predmetom ktorého je
prevod vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.č. 3518/2 ostatná
plocha vo výmere 44 m2 odčleneného Geometrickým plánom č. 40-33/2019
úradne overeného dňa 7.6.2019 pod č. G1-403/2019 z pozemku parc.č.
3518 ostatná plocha v celkovej výmere 13071 m2 kat. územie Piešťany,
zapísaného v LV č. 5700 ako vlastníctvo Mesta Piešťany v podiele 1/1-ina,
do vlastníctva Petra Kohúta, trvale bytom Nám. Martina Benku 4670/3,
Banka, za kúpnu cenu 5 400,00 EUR, s povinnosťou kupujúceho uhradiť
Mestu Piešťany náklady na odmenu za vypracovanie Znal. posudku č.
30/2019 vo výške 120,- EUR ako prevod vlastníctva pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8
písm.e) o majetku obcí v znení nesk. predpisov a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany Čl. V. ods. 9 písm. e) – predaj pozemku mesta
z dôvodu prístavby a rozšírenia pôvodného objektu na parc.č. 3516 vo
vlastníctve kupujúceho, za účelom výstavby budovy s jedným nadzemným
podlažím
- schváliť
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 1, neprítomný 2
9/2020

10.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi zmluvnými
stranami Mestom Piešťany ako povinným z vecného bremena,
Západoslovenskou distribučnou, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47
Bratislava ako oprávnenou z vecného bremena, s tým, že platiteľom odplaty
za zriadenie vecného bremena bude Eurokapitál s.r.o., IČO: 36361518,
sídlo Šoltésovej 14, 81108 predmetom zmluvy ktorej je zriadenie vecných
bremien spočívajúcich v povinnosti povinného z vecného bremena ako
vlastníka zaťažených nehnuteľností v podiele 1/1 – ina kat. územie
Piešťany, zapísaných v LV č. 5700, ako parcely registra „C“, podľa
Geometrického plánu č. 40-21/2019 zo dňa 6.12.2019, úradne overeného
dňa 10.1.2020 pod č.G1-988/2019 Okresným úradom Piešťany, odbor
katastrálny, na parc.č. 6516/1 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere
13 114 m2, v rozsahu dielu 2, na parc.č. 6516/9 zastavaná plocha
a nádvoria vo výmere 261 m2 v rozsahu dielu 1, na parc.č. 7889 zastavaná
plocha a nádvoria vo výmere 566 m2 v rozsahu dielu 3,na parc.č. 7899/1
zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1430 m2 v rozsahu dielu 6 strpieť
6

MsR
MsZ

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 1/2020
Strana 7 z 9

Dátum konania : 27.1.2020

zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby distribučného káblového
rozvodu, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elekroenergetických
zariadení, ich odstránenie, a v celom rozsahu zaťažených nehnuteľností
právo vstupu, prechodu a prejazdu peši a motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom
výkonu povolenej činnosti a činností spojených s vyššie uvedenou
činnosťou oprávnenej z vecného bremena,
ako vecné bremeno in
personam, na dobu neurčitú
a) odplatne, za jednorazovú odplatu
- 10,00 EUR/m2 rozsahu vecného bremena vyznačeného v Geom.
pláne č. 40-21/2019
- schváliť
10/2020

11.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ zvýšenie rozpočtovej položky 111 003 – Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samospráve o sumu 43 600 € na sumu 11 010 020 €
B/ zvýšenie rozpočtovej položky 454 – Prevod prostriedkov z rezervného
fondu o sumu 9 838 € na sumu 2 009 838 €
C/ rozpočtovú položku 632 – Prevádzka tenisovej haly, Program 8 – Šport
v sume 25 000 €
D/ výdavkovú rozpočtovú položku 713 004 – Nákup prevádzkových strojov,
prístrojov a zariadení pre zariadenia sociálnych služieb, Program 5. –
Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 9 838 € s KZ 46
E/ zvýšenie rozpočtovej položky 711 001 - Nákup pozemkov, Program 2 Majetok mesta o sumu 18 600 € na sumu 22 600 €
F/ presun sumy 1 000 € z r.p. 640 – Dotácie pre fyzické osoby a právnické
osoby podnikateľov v oblasti zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia,
Program 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie do výdavkovej rozpočtovej
položky 640 - Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov
v oblasti zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia, v rámci dotačného
mechanizmu v kompetencii primátora
G/ presun sumy 1 000 € z r. p. 640 – Dotácie pre fyzické osoby a právnické
osoby podnikateľov v oblasti charita, humanitárna a sociálna oblasť,
Program 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie do výdavkovej rozpočtovej
položky 640 - Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov
v oblasti charita, humanitárna a sociálna oblasť, v rámci
dotačného mechanizmu v kompetencii primátora
H/ presun sumy 1 000 € z r. p. 640 – Dotácie pre fyzické osoby a právnické
osoby podnikateľov v oblasti školstvo, vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy,
Program 6 - Školstvo do rozpočtovej položky 640 - Dotácie pre fyzické
osoby a právnické osoby podnikateľov v oblasti školstvo, vzdelávanie,
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výchova a rozvoj vedy, v rámci dotačného mechanizmu v kompetencii
primátora
I/ presun sumy 1 000 € z r. p. 640 – Dotácie pre fyzické osoby a právnické
osoby podnikateľov v oblasti kultúry, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, Program 7 - Kultúra do
rozpočtovej položky 640 - Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby
podnikateľov v oblasti
kultúry, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci dotačného
mechanizmu v kompetencii primátora
J/
presun sumy 2 000 € z r. p. 640 – Dotácie pre fyzické osoby
a právnické osoby podnikateľov
v oblasti
rozvoja telesnej kultúry
a telovýchovy, Program 8 - Šport do rozpočtovej položky 640 - Dotácie pre
fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov v oblasti rozvoja telesnej
kultúry a telovýchovy v rámci dotačného mechanizmu v kompetencii
primátora
K/ presun sumy 500 € z r. p. 640 – Dotácie pre fyzické osoby a právnické
osoby podnikateľov v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
ochrany prírodných hodnôt, Program 9 - Životné prostredie do rozpočtovej
položky 640 - Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírodných v rámci
dotačného mechanizmu v kompetencii primátora
L/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2020 na sumu 32 601 608 € a celkové výdavky rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2020 na sumu 32 539 446 €
- schváliť
Hlasovanie : za 5, zdržal sa 1, neprítomný 2
11/2020

12.
13.

Komisia po prerokovaní odporúča
A/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým
systémom v meste Piešťany
B/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o podmienkach státia
v zóne dopravného obmedzenia a plateného
parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011, v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019 zo dňa 27.06.2019 a v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2019 zo dňa 26.09.2019
- schváliť s pripomienkou
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- doplniť do MsR počet novovytvorených a celkových parkovacích miest
- pripraviť na rokovanie MsR predpoklad výpadku financií na parkovnom, ak
sa schváli návrh parkovania zadarmo na 90 minút
- pripraviť výpočet návratnosti a úspory vykonanej investície
Hlasovanie : za 4, proti : 1, zdržal sa 1, neprítomný 2
V Piešťanoch dňa: 28.1.2020

Zapísala: Zuzana Tomešková

Rozdeľovník:
1/ primátor
2/ viceprimátor
3/ prednosta
4/ referent pre organizačné zabezpečenie
5/ predseda komisie
6/ tajomník komisie
Kópie: členovia komisie, predkladatelia

Schválil:

Dott. Andrej Klapica
predseda komisie
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