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Dátum konania :27.01.2020

Prítomní: Michal Fiala, Peter Haring, Ing. arch. Eva Rohoňová, Ing. Ľubomír
Streicher, Ing. arch. Michal Veselý, , Ing. Zuzana Svrčeková, Ing. Radomila Škodná,
Mgr. Roman Chudý
Neprítomní:
Ospravedlnení: Ing. Remo Cicutto
Hostia: Mgr. Eva Kresánková, Beáta Palkechová, Ing. Lucia Duračková, Ing. Hana
Dupkaničová, Ing. arch. Jana Vitková, Ing. Jana Hlaváčová, RNDr. Denisa
Bartošová, Peter Kohút
Program:
1. OTVORENIE
2. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY,
KTORÝM SA URČUJE SPÔSOB A METODIKA POSKYTOVANIA
DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM
OSOBÁM PODNIKATEĽOM
3. NÁVRH NA OBSTARANIE A SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA PIEŠŤANY – DOPRAVNÉ PRIPOJENIE
PRIEMYSELNÉHO PARKU BAŠOVCE CEZ K.Ú. PIEŠŤANY
4. NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2020
5. VYHODNOTENIE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA MESTA PIEŠŤANY 2015-2025 K 31.12.2019
6. 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
7. NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ZÁPADOSLOVENSKOU DISTRIBUČNOU,
A.S., LOKALITA PRIBINOVA, WINTEROVA, PIEŠŤANY
8. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PIEŠŤANY Č.
.../2020, 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
9. RÔZNE
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Popisná časť zápisnice:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol jej podpredseda Michal Fiala. Po odsúhlasení
navrhovaného programu boli prerokované predkladané materiály.
V bode rôzne boli predložené komisii materiály:
 Rekonštrukcia Javorinská ulica v Piešťanoch – projektová dokumentácia –
Beáta Palkechová, Ing. Viliam Černý
Uznesenia:
Číslo
Bod
108/2020
2

Znenie
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

Adresát
MsR
MsZ
RNDr.
Denisa
Bartošová

- schváliť
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
109/2020

3

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Ing. arch.
Územného plánu mesta Piešťany (ZaD ÚPN) - Jana Vitková
dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce cez
k. ú. Piešťany
- schváliť
Hlasovanie - za: 0, proti: 6, nehlasoval: 1, neprítomní: 2
B/

uhradenie nákladov, spojených s obstaraním
a spracovaním predmetných ZaD ÚPN mesta Piešťany
právnickou osobou, ktorá obstaranie zmeny vyvolala

- schváliť
Hlasovanie - za: 0, proti: 6, nehlasoval: 1, neprítomní: 2
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento
návrh komisia neschvaľuje!
110/2020

3

Komisia odporúča doplniť do materiálu k najbližšiemu MsR
rokovaniu Mestskej rady mesta Piešťany stanovisko MsZ
Odboru životného prostredia.
Ing. arch.
Jana Vitková
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 2
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Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A / zvýšenie rozpočtovej položky 111 003 – Výnos dane z Ing. Lucia
príjmov poukázaný územnej samospráve o sumu 43 Duračková
600 € na sumu 11 010 020 €
- schváliť
B/

zvýšenie rozpočtovej položky 454 – Prevod
prostriedkov z rezervného fondu o sumu 9 838 € na
sumu 2 009 838 €

- schváliť
C/ rozpočtovú položku 632 – Prevádzka tenisovej haly,
Program 8 – Šport v sume 25 000 €
- schváliť
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
- schváliť
E/

zvýšenie rozpočtovej položky 711 001 - Nákup
pozemkov, Program 2 - Majetok mesta o sumu 18
600 € na sumu 22 600 €

- schváliť
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

- schváliť
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
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mechanizmu v kompetencii primátora

- schváliť
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, výchova
a rozvoj vedy, v rámci dotačného mechanizmu v
kompetencii primátora
- schváliť
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

- schváliť
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

- schváliť
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

- schváliť
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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: 7, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2
112/2020

5

Komisia po prerokovaní materiálu:

MsR
MsZ
A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho Ing. Jana
rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2019
Hlaváčová
- berie na vedomie
Hlasovanie - za: 7, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2

113/2020

6

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Opätovné prerokovanie materiálu s názvom „Prevod Mgr. Eva
vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kresánková
Kohútom, lokalita Staničná“, predmetom ktorého je prevod
vlastníctva pozemku parcely registra „C“ parc.č. 3518/2
ostatná plocha vo výmere 44 m 2 odčleneného
Geometrickým plánom č. 40-33/2019 úradne overeného
dňa 7.6.2019 pod č. G1-403/2019 z pozemku parc.č. 3518
ostatné plochy v celkovej výmere 13071 m 2 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 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
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3
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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 m 2 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 s pripomienkami poslancov
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
114/2020

6

Komisia odporúča, aby mesto Piešťany pri vydaní
stavebného povolenia zapracovalo povinnosť kupujúceho,
aby tento pri vybudovaní prístupovej komunikácie zo
Staničnej ulice k objektu, ktorý bude stáť na predmetnom
pozemku, túto vybudoval s maximálnym zreteľom na
ochranu zelene a koreňových systémov stromov.

MsR
MsZ
Mgr. Eva
Kresánková

Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
115/2020

7

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien Mgr. Eva
medzi zmluvnými stranami Mestom Piešťany ako Kresánková
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
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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 m 2 v rozsahu dielu 6 strpieť 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
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 4
116/2020

8

Komisia po prerokovaní odporúča:

MsR
MsZ
A/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ing. Hana
Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na Dupkaničová
parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste
Piešťany
- schváliť
Hlasovanie - za: 0, proti: 7, nehlasoval: 0, neprítomní: 2
Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento
návrh komisia neschvaľuje!
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
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záväzného nariadenia č.8/2019 zo dňa 26.09.2019
- Schváliť s pripomienkami poslancov
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
117/2020

8

Komisia odporúča ponechať zotrvanie vozidla na
parkovisku Nálepkova po dobu 15 minút zdarma pre
všetky vozidlá. Ostatné podmienky ponechať v zmysle
súčasne platného VZN o parkovaní. Zaviesť registráciu
osôb ZŤP a vydávať pre tieto osoby čipovú kartu, ktorou
budú mať prístup na parkovisko Nálepkova bezplatne.

MsR
MsZ
Ing. Hana
Dupkaničová

- schváliť
Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
118/2020

8

Komisia odporúča, aby osoby ktoré majú trvalý pobyt
v zóne dopravného obmedzenia, mali možnosť získania
čipovej neprenosnej karty pre prístup na parkovisko
Nálepkova v neobmedzenom režime po zakúpení ročnej
parkovacej karty na vozidlá v ich vlastníctve a vozidlá na
podnikateľské účely vydanej na osobu.

MsR
MsZ
Ing. Hana
Dupkaničová

Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3
119/2020

8

Komisia odporúča za stratu parkovacieho lístka dať MsR
prirážku 10,00 € k dobe parkovania vozidla na parkovisku MsZ
Nálepkova.
Ing. Hana
Dupkaničová
Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

120/2020

8

Komisia odporúča preštylizovať §1 ods.2 Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s
automatickým závorovým systémom v meste Piešťany, a
to v nasledovnom znení:
“Parkoviskom s automatickým závorovým systémom sa
rozumie parkovisko na ulici Nálepkova, na ktoré je vjazd a
z ktorého výjazd je obmedzený závorovým systémom
(ďalej len „parkovisko“).”
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3

MsR
MsZ
Ing. Hana
Dupkaničová
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Komisia odporúča doplniť informáciu, že úhrada za
parkovanie sa vzťahuje na príslušné EČV, ktoré je
potrebné zadať v parkovacom automate alebo v SMS
notifikácii.

MsR
MsZ
Ing. Hana
Dupkaničová

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3
122/2020

8

Komisia odporúča doplniť spôsob úhrady za parkovanie – MsR
v hotovosti (mincami), platobnou kartou, mobil bankingom, MsZ
zaslaním SMS, resp, možnosť a spôsob vrátenia výdavku. Ing. Hana
Dupkaničová
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3

123/2020

8

Komisia odporúča doplniť v §3 ods.5 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, o ulicu E. Suchoňa a Sad A.
Kmeťa.

MsR
MsZ
Ing. Hana
Dupkaničová

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3
124/2020

8

Komisia odporúča doplniť v prílohe č. 2 ods.1 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, o možnosť úhrady formou
sms notifikácie.

MsR
MsZ
Ing. Hana
Dupkaničová

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 3
125/2020

9

Komisia odporúča rokovať so správcami inžinierskych sietí OVD
o rekonštrukcii
inžinierskych
sietí
a o odstránení Ing. Viliam
nadzemných vedení na ul. Javorinská.
Černý
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 4
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