Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.6.2019

Názov materiálu: NÁVRH NA UZAVRETIE DODATKU č.1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
Č. 0691905 UAZVRETEJ MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A PROJEKT
PIEŠŤANY S.R.O. LOKALITA BRATISLAVSKÁ, PIEŠŤANY
Obsah materiálu: Dôvodová
Žiadosť zo dňa 4.6.2019
Príloha č. 1 - Situácia – celková navrhovaná situácia územia
Zmluva o spolupráci č. 0691905 s prílohou Akcia Piešťany - Situácia
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č.
0691905 uzavretej medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou
Projekt Piešťany s.r.o., dňa 25.3.2019 (ďalej len „Dodatok“),
predmetom ktorého budú zmeny v Čl. I. ods. 2 a ods. 3 písm.
a) a písm. b) v rozsahu podľa celkovej navrhovanej situácie –
Polyfunkčný projekt Piešťany, vyhotovenej spoločnosťou
SUPERATELIER s.r.o., Mýtna 11, Bratislava, v mesiaci apríl
2019, ďalej len „Situácia“, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť
Dodatku, nasledovne:
Čl. I. ods. 2
Spoločnosť Projekt Piešťany s.r.o kupuje pozemky a zamieňa
Zamieňané pozemky za účelom výstavby projektu,
pozostávajúceho z bytového domu, obchodného centra –
objekt A,B a C a zariadenia sociálnych služieb - objekt
A a objekt B (ďalej ako „Projekt“) v rozsahu, ako je graficky
znázornené v Situácii (ako je definovaná nižšie),
Čl. I ods. 3
a) vybudovanie časti prepojovacej komunikácie medzi
Bratislavskou a Komenského ulicou v Piešťanoch B3 12/40
v rozsahu vymedzenom podľa Situácie - Príloha č. 1, ktorá
bude nedeliteľnou súčasťou navrhovaného znenia Dodatku č.
1 na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 10120/5, 10120/1
a 10121/5 vo vlastníctve Mesta Piešťany, kat. územie
Piešťany
b) vybudovanie cyklochodníka pre cyklistov v šírke max. 2,5
m a chodníka pre chodcov v šírke 1,5 m až 2 m pozdĺž
Bratislavskej ulice s prepojením medzi Bratislavskou
a Komenského ulicou, realizovaných na pozemkoch registra
„C“ KN parc.č. 10119/2, 10119/4, 10120/1, 10120/5, 10121/5,
10122/2, 10123/1,
10124/1, 10124/8, 10138/4 a na
pozemkoch registra „E“ KN parc.č. 5895/4 a 5895/9 vo
vlastníctve Mesta Piešťany, kat. územie Piešťany, v rozsahu
vymedzenom v Situácii – Príloha č.1, ktorá bude nedeliteľnou

súčasťou navrhovaného znenia Dodatku č. 1, pričom nová
trasa cyklochodníka je znázornená v Situácii;
c) vybudovanie chodníka pre chodcov v šírke 1,5 m až 2 m
pozdĺž Bratislavskej ulice a s prepojením medzi Bratislavskou
a Komenského ulicou v Piešťanoch, v rozsahu vymedzenom
v Situácii – Príloha č.1, ktorá bude nedeliteľnou súčasťou
navrhovaného znenia Dodatku č. 1, pričom trasa chodníka je
znázornená v Situácii; cyklochodník pre cyklistov a chodník
pre chodcov budú vedené územím spoločne, pričom budú od
seba oddelené špeciálnym varovným pásom o šírke cca 0,4 m
alebo pásom zelene o šírke cca 1 m, od miesta prechodu cez
cestnú komunikáciu – Bratislavskú ulicu pri OC Kaufland, až
po napojenie na chodník v časti Malá Vrbina bude
cyklochodník pre cyklistov a chodník pre chodcov vedené
spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov bez oddelenia.
Situácia vyhotovená spoločnosťou SUPERATELIER s.r.o.,
Mýtna 11, Bratislava, v mesiaci apríl 2019 je nedeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 (ďalej len „Situácia“).
Čl. II ods. 5
Mesto Piešťany sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie
a spoluprácu a poskytnúť Spoločnosti súčinnosť pri realizácii
výstavby celej prepojovacej komunikácie medzi Bratislavskou
a Komenského ulicou v Piešťanoch B-3 MZ 12/40, vrátane
časti prepojovacej komunikácie medzi Bratislavskou
a Komenského ulicou v Piešťanoch B-3 MZ 12/40 úsek B (ako
je graficky znázornená v Situácii), ktorú realizuje Mesto
Piešťany.

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovala: Mgr. Eva Kresánková, odd. práv. a klientskych služieb MsÚ Piešťany
Predkladá: RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 7.6.2019

Dôvodová správa
Mesto Piešťany uzavrelo so žiadateľom spoločnosťou Projekt Piešťany dňa 25.3.2019
Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa spoločnosť zaviazala, že v súvislosti
s výstavbou Projektu, situovaného oproti OC Kaufland, Piešťany, špecifikovaného v Čl. I.
ods. 2 Zmluvy, na vlastné náklady a v potrebnom rozsahu vykoná verejnoprospešné
investície špecifikované ďalej v predmetnej Zmluve za súčinnosti Mesta Piešťany.
Verejnoprospešné investície pozostávajúce vo vybudovaní prepojovacej komunikácie
Bratislavská s Komenského ulicou a vo vybudovaní cyklochodníka pre cyklistov pozdĺž
Bratislavskej ulice a s prepojením Bratislavskej ulice s Komenského ulicou, sa spoločnosť
zaviazala po vybudovaní previesť do vlastníctva Mesta Piešťany za dohodnutú kúpnu cenu
1,- euro.
Dňa 4.6.2019 prijalo Mesto Piešťany od spoločnosti Projekt Piešťany s.r.o. v zastúpení
spoločnosti Wilsons, s.r.o. žiadosť o uzatvorenie dodatku k Zmluve o spolupráci č. 0691905.
Navrhované zmeny Projektu ako aj zmeny v rozsahu verejnoprospešných investícií žiadateľ
odôvodnil vo svojej žiadosti v odsekoch písm. A/ a písm.
B/.
Obsahom zmien je aj návrh na doplnenie článku Čl. II. o ďalší odsek pod č. 5 v navrhovanom
znení uvedenom v košieľke tohto materiálu. Dôvody zmien investičného zámeru spoločnosti,
týkajúceho sa Projektu podrobne rozviedol žiadateľ v Čl. II. pod písm. C/ a písm. D/.
Vyjadrenie oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Predmetom pôvodnej uzatvorenej zmluvy bola realizácia verejnoprospešných investícií
(vybudovanie časti prepojovacej komunikácie /kategória B3-12/40/ medzi Bratislavskou
a Komenského ulicou na pozemku parc.č. 10121/5 vo vlastníctve Mesta Piešťany až po
hranicu pozemku reg. „C“, parc.č. 10124/2; vybudovanie cyklochodníka pre cyklistov v šírke
max. 3 m pozdĺž Bratislavskej ulice a s prepojením medzi Bratislavskou a Komenského
ulicou na časti pozemkov reg. „C“ parc.č. 10122, 10124/8 a na časti pozemkov reg. „C“
parc.č. 10124/1, 10123/1 vo vlastníctve Mesta Piešťany. Zároveň sa spoločnosť
v predmetnej zmluve zaviazala realizovať výstavbu, pozostávajúcu z obchodnej galérie,
dvoch polyfunkčných objektov, zariadenia sociálnej starostlivosti s určenými termínmi
požiadania o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného
rozhodnutia.
Navrhovaný dodatok k zmluve vychádza z prehodnotenia projektu verejnoprospešných
investícií, z čoho vyplývajú nasledovné zmeny:
1. rozšírenie verejnoprospešných investícií o výstavbu chodníka pre chodcov v šírke 1,5
- 2 m pozdĺž Bratislavskej ulice a s prepojením medzi Bratislavskou a Komenského
ulicou
2. úprava cyklochodníka pre cyklistov na šírku max. 2,5 m a zmena jeho trasovania (v
zmysle priloženého výkresu situácie): sú riešené trasy pozdĺž celej trasy
novonavrhovanej MK Broskyňová ulica a od križovatky Bratislavská až po jej
ukončenie pri parkovisku zimného štadióna a trasy pozdĺž Bratislavskej ulice od
pripojenia na existujúcu cestičku pre peších a cyklistov cez miestny biokoridor Malá
Vrbina až po nový cykloprechod cez Bratislavskú ulicu v križovatke Bratislavká
a Broskyňová ulica (parametre peších komunikácií a cyklochodníkov sú uvedené
v žiadosti)
3. úprava navrhovanej výstavby časti prepojovacej komunikácie medzi Bratislavskou
a Komenského ulicou (úprava šírky vozovky pri zachovaní funkčnej triedy zbernej
komunikácie B-3, kategória MZ 12/40 v zmysle ÚPN mesta Piešťany)

V rámci dodatku je navrhované riešiť aj zmeny v projekte – konkrétne zmeny v koncepcii
zástavby záujmového územia, ktoré sú výsledkom architektonickej súťaže návrhov,
realizovanej investorom a sú zdokumentované v grafickej i textovej prílohe žiadosti. Tieto
zmeny sú nasledovné:
4. pôvodné 2 polyfunkčné objekty budú nahradené jedným objektom bytového domu
5. objekt pôvodnej obchodnej galérie sa mení na obchodné centrum, pozostávajúce
z troch objektov A, B a C (objekty A a B využívané pre obchodné účely, objekt C –
rýchle občerstvenie – fast food)
6. objekt pôvodného zariadenia sociálnej starostlivosti sa mení na objekt zariadenia
sociálnych služieb, rozdelený na objekt A a B
Koncepcia zástavby riešeného územia ostáva v zásade zachovaná, do časti orientovanej
k Bratislavskej ulici sú umiestňované obchodné objekty, v severovýchodnej časti územia
ostáva umiestnený objekt zariadenia sociálnych služieb a v juhovýchodnej časti je
navrhované umiestnenie bytového domu so 45 bytovými jednotkami, využívajúcimi
orientáciu na južnú stranu pre situovanie terás, resp. lodžií. Objekt zariadenia soc. Služieb
i bytový dom priamo nadväzujú na areál priľahlej záhradkárskej osady. Hlavné parkovacie
plochy pri obchodných objektoch sú rozdelené na 2 zóny.
Spoločnosť Projekt Piešťany s.r.o. taktiež v žiadosti navrhuje úpravu vzájomnej
spolupráce medzi spoločnosťou a Mestom Piešťany pri realizácii celej prepojovacej
komunikácie medzi Bratislavskou a Komenského ulicou.
K navrhovaným zmenám verejnoprospešných investícií, zmenám projektu (koncepcie
zástavby) a k realizácii Broskyňovej ulice uvádzame nasledovné:
Z územnoplánovacieho hľadiska sú navrhované zmeny projektu akceptovateľné. Pre
záujmové územie nemá Mesto Piešťany spracovanú zonálnu dokumentáciu s presným
stanovením koeficientu zastavanosti, stavebných a architektonických regulatívov, preto je
každý nový investičný zámer v území posudzovaný osobitne. V ÚPN mesta Piešťany je
záujmové územie určené ako plochy občianskej vybavenosti (bez konkrétneho
vyšpecifikovania OV) a v časti pozdĺž oplotenia záhradkárskeho areálu ako plochy športu
a rekreácie. Umiestnenie bytového domu v juhovýchodnej časti riešeného územia (v dotyku
s MBC Malá Vrbina a areálom záhradkárskej osady) je z hľadiska prípustnej funkčnej
regulácie v území akceptovateľné ako sprievodná funkcia k dominantnému funkčnému
využitiu, ktorá svojím rozsahom, množstvom a prevádzkou nebude narúšať charakter
územia, ale ho bude dopĺňať.
K navrhnutému dopravnému riešeniu máme nasledovné pripomienky:
Broskyňovú ulicu požadujeme navrhnúť v rovnakej šírke vozovky pozdĺž celého riešeného
úseku komunikácie. Chodníky pre chodcov budú navrhnuté z oboch strán komunikácie
Broskyňovej ulice. V úseku B, v časti vjazdu do záhradkárskej oblasti požadujeme, aby bol
zabezpečený bezpečný prístup chodcov a cyklistov do záhradkárskej osady predĺžením
navrhovaného chodníka pre chodcov a navrhovanej cyklistickej cestičky.
S navrhovaným riešením zásobovania a umiestnenia zberných nádob na odpad Objektu
B (Nákupné centrum) nesúhlasíme a požadujeme riešenie navrhnúť tak, aby nedochádzalo
ku kolíznym situáciám nákladných vozidiel s chodcami a cyklistami, využívajúcimi chodník
a cyklochodník popri Broskyňovej ulici (zo severnej strany navrhovaného objektu B).
Vnútroareálové komunikácie požadujeme navrhnúť tak, aby šírkové a výškové parametre
komunikácii vyhovovali nákladným vozidlám a špeciálnym vozidlám bezpečnostných a
záchranných zložiek.

Vyššie uvedené pripomienky k dopravnému riešeniu boli dňa 7.6.2019 prerokované na
Odd. SSaRM s autorom projektovej dokumentácie; pripomienky MsÚ – Odd. SSaRM boli
v zásade akceptované a zo strany autora PD bolo prisľúbené dodanie upravenej projektovej
dokumentácie dňa 10.6.2019 tak, aby bolo možné jej predloženie priamo na rokovaní
Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie (aj za prítomnosti
projektantov).
Na záver upozorňujeme, že navrhovaný chodník
Broskyňovej ulice smerom
k supermarketu PT Univerzál v križovatkovom priestore zasahuje na parcelu č. 9889/1,
ktorá je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja - v správe Strednej odbornej školy
záhradníckej, Brezová 2, Piešťany.
Vyjadrenie oddelenia IT a majetku mesta:
Oddelenie IT a majetkových služieb nemá námietky voči zmenám predložených v žiadosti
o uzatvorení dodatku k Zmluve o spolupráci č. 0691905 uvedených v Čl. II..
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