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CENY PRIMÁTORA
ZA ROK 2014

Posledný aprílový deň bol v Piešťanoch v znamení odovzdávania
Cien primátora. Ocenenia získali tí, ktorí boli v minulom roku
aktívni v jednej z troch oblastí – v oblasti kultúry, v oblasti
sociálnej a v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v Galérii Fontána.
V oblasti kultúry primátor udelil štyri ceny. Kultúrnou osobnosťou roka 2014 sa stal Ján Orlovský
za osobný prínos pri rekonštrukcii
Elektrárne Piešťany. Budovu práve
v minulom roku sprístupnili verejnosti. Cenu sa Kultúrny počin
roka 2014 dostal Folklórny súbor
Žito pôsobiaci pri Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera. Cenu dostal
za udržanie tradícií a zvykoslovia
pri organizácii folklórnych podujatí ako Fašiangová pochôdzka
mestom a Tradičné Dožinky 2014.
Pamätnú plaketu pri príležitosti
50. výročia založenia za prínos ku
kultúrnemu životu v meste získal
Výtvarný klub pri Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany.
Primátor udelil aj ďalšie mimoriadne ocenenie – riaditeľka piešťanského kultúrneho strediska

Marta Jurčová dostala Pamätnú
plaketu za dlhoročný prínos v oblasti kultúry.
Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej získala Dáša
Dzurechová z Materského centra ÚSMEV, ktorá spolu s ďalšími
mamičkami organizuje množstvo
podujatí pre deti a rodičov. V uplynulom roku boli najväčšími z nich
Prechádzka rozprávkovým parkom a Noc svetiel.
Cenu primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia získal Ján Šmída, ktorý má za sebou množstvo aktivít
smerujúcich k ochrane prírody a
environmentálnej výchove. Jedným z nich je prenášanie žiab do
Striebornice.

NEPREDAJNÉ

Pedagógovia, na ktorých
sa nezabúda
26. marca sa v Kursalone uskutočnilo podujatie „Pedagógovia, na
ktorých sa nezabúda...“. Oceňovanie pedagógov sa koná každoročne
pri príležitosti Dňa učiteľov. Ocenenia odovzdali primátor Piešťan
Miloš Tamajka a predsedníčka Komisie pre školstvo a mládež Iveta
Babičová. Za pozoruhodné mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese bolo ocenených
18 bývalých aj súčasných učiteľov,
ktorých pôsobiskom boli alebo sú
Piešťany. Medzi ocenenými peda-

gógmi, ktorí dosiahli pozoruhodné
a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese boli tento
rok samé ženy – Beáta Antalová,
Beáta Blahunková, Katarína Čermáková, Alena Černíková, Pavlína Garafová, Jana Hetényiová,
Oktávia Hlobeňová, Marianna
Hromadová, Beáta Hudcovičová,
Mária Kinzelová, Ľubica Majtánová, Ľubomíra Melasová, Darina
Patriková, Sidónia Podhradská,
Eva Pontesová, Monika Rotáková,
Beáta Šišková a Marta Trgiňová.

Najúspešnejší športovci
V piatok, 27. marca, sa v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v ankete „Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2014“. Ceny odovzdali primátor
mesta Miloš Tamajka a predseda
Komisie pre šport a rekreáciu Jozef

Drahovský. V ankete tentokrát dominovali ženy. Medzi dorastencami
zvíťazila basketbalistka Laura Horvátová, medzi dospelými tenistka
Dominika Cibulková. Najlepším
tímom za uplynulý rok sa stali Piešťanské Čajky. Ocenená bola aj trénerka Annamária Halmová.

Majitelia reklamných stavieb, pozor!
Novela „stavebného zákona“
prinesie už čoskoro niekoľko
zmien, na ktoré by sa mali pripraviť aj majitelia „reklamných
stavieb“. Novela okrem iného totiž sprísňuje zákonnú reguláciu
povoľovania reklamnej stavby
a zrušuje možnosť jej dodatočného povolenia.
Reklamná stavba je stavebná
konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so
zemou podľa odseku 1 písm. a) až
d) § 43 stavebného zákona alebo
upevnená strojnými súčiastkami
alebo zvarom o pevný základ na
zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej
funkciou je šírenie reklamných,
propagačných,
navigačných
a iných informácií viditeľných
z verejných priestorov.
Podľa odseku 1 písm. a) až d) §
43 stavebného zákona sa pevným
spojením so zemou rozumie:
a) spojenie pevným základom
b) ukotvenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ
v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami kotvou v zemi alebo na inej
stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia
technického vybavenia územia.
To znamená, že sa nejedná iba
o reklamné stavby osadené výluč-

ne v zemi, ale i o reklamné stavby
ukotvené na inú stavbu (napr. na
fasádu objektu, na strechu objektu
a pod.).
Podľa novely stavebného zákona sa reklamné stavby povoľujú
v troch úrovniach, a to v závislosti
na ich členení podľa ich najväčšej
informačnej plochy, to znamená,
že na:
- reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 , je potrebné ohlásenie stavebnému úradu,
- reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m 2 do 20 m 2, je potrebné
stavebné povolenie, ale tieto sa
nekolaudujú,
- reklamné stavby, na ktorých
najväčšia informačná plocha je
väčšia ako 20 m2, je potrebné stavebné povolenie a následne aj kolaudačné rozhodnutie.
Formuláre žiadostí je možné
vyzdvihnúť v budove Mestského
úradu Piešťany v klientskom centre
alebo je ich možné získať prostredníctvom internetu na stránke
www.piestany.sk – OBČAN – Tlačivá – Stavebný poriadok.
NOVINKY: Pozornosť je nutné
zamerať i na prechodné ustanovenia stavebného zákona. Tými najdôležitejšími sú:
- vlastník reklamnej stavby je povinný stavbu označiť do 31. júla

2015. Vlastník je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania
reklamnej stavby jej označenie
menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou
známkou alebo iným symbolom,
ktorý umožňuje identifikáciu
vlastníka reklamnej stavby.
- vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia
postaveného bez povolenia alebo
v rozpore s ním, je povinný do 31.
júla 2015 požiadať o dodatočné povolenie stavby príslušný stavebný
úrad. Po tomto dátume už dodatočné stavebné povolenie nebude
môcť byť vydané.
- vlastník hnuteľnej veci, ktorá
spĺňa podmienky reklamnej stavby (reklama na betónovej platni
alebo položená na terén a zaťažená betónovými kvádrami...)je
povinný do 31. júla 2015 ohlásiť
umiestnenie takejto reklamnej
stavby stavebnému úradu v mieste umiestnenia hnuteľnej veci
a k ohláseniu priložiť podklady
s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.
Za reklamné stavby bez platného stavebného povolenia môže
úrad udeliť pokutu v závislosti od
veľkosti stavby do výšky 450 eur.
Pokutu je možné uložiť aj opakovane, a to do doby odstránenia nedostatkov.

Jednu zo škôlok rozšíria aj vďaka dotácii
Mesto Piešťany zabojovalo
o dotáciu z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. So svojím projektom boli radní úspešní a dostali sa
medzi stovku miest a obcí, ktorým
štát prispeje na rozšírenie kapacít
predškolských zariadení.
Rezort školstva vyčlenil na rozšírenie kapacít materských škôl
formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie
zariadení školského stravovania
pri týchto materských školách na
tento rok sumu 9,5 milióna eur.
O dotáciu sa uchádzalo 426 žiadateľov, z toho 39 bolo z Trnavského
kraja. Kúpeľnému mestu odklepli
dotáciu vo výške 55 tisíc eur, čo
je asi polovica zo žiadanej sumy.
Piešťanská samospráva žiadosť
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zamerala na rozšírenie kapacity
elokovaného pracoviska A. Dubčeka, ktoré je súčasťou Materskej
školy na Ružovej ulici. Kapacitu
plánuje rozšíriť formou nadstavby, vďaka ktorej vzniknú dve nové
triedy. Do škôlky sa tak pomestí
dvojnásobok detí – z terajších 50 to
bude až 100. V nasledujúcich týždňoch radní spracujú projektovú
dokumentáciu. V nadväznosti na
ňu by sa malo uskutočniť verejné

obstarávanie, ktoré ukáže, koľko
peňazí si nadstavba vypýta. Okrem
55 - tisícovej dotácie zo štátu, je
nateraz v mestskom rozpočte len
27 450 eur na projektové dokumentácie pre materské a základné školy
a suma 78 500 eur na rekonštrukcie základných a materských škôl.
Projekt treba zrealizovať do konca
budúceho roka. Samotná rekonštrukcia pravdepodobne prebehne
v mesiacoch máj až august 2016.

Deň
s primátorom
Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 5. júna 2015 v časoch od 10,00
do 12,00 a 12,30 do 14,00 hod.
v priestoroch Klientského centra
na Mestskom úrade v Piešťanoch.
Priestory sú bezbariérové. Stretnutia primátora s občanmi sú predbežne každý prvý piatok v mesiaci.

Nežiaduce
kŕmenie túlavých
mačiek v meste
Mestský úrad Piešťany, referát
životného prostredia, upozorňuje
obyvateľov mesta na nevhodnosť
kŕmenia túlavých zvierat, najmä
mačiek. Stále častejšie sa množia
prípady, kedy obyvatelia Piešťan
nerešpektujú upozornenia na nevhodnosť kŕmenia túlavých mačiek, ktoré prostredníctvom výziev
oznamuje Mestský úrad Piešťany
aj na vchody bytových domov v lokalitách, kde k takémuto kŕmeniu
dochádza. Ferálne (voľne žijúce)
mačky sú odkázané na prikrmovanie len v mimoriadne extrémnych
podmienkach. Ferálne, nesocializované mačky sú vo svojej podstate
lovci, ktorí sa dokážu uživiť sami.
Ich prikrmovaním sa zvyšuje možnosť ich neželaného premnožovania, znečisťovania zelených plôch
ich exkrementami, nehovoriac o
tom, že dochádza aj k znečisťovaniu
detských ihrísk. Kolónia takýchto
mačiek, ktoré sa zdržujú v lokalite,
kde sú prikrmované, predstavuje
aj riziko šírenia infekčných chorôb,
čím môže byť ohrozené najmä
zdravie detí. Nezodpovední kŕmiči
mačiek zanechávajú na verejných
priestranstvách aj zvyšky jedla,
ktoré sú zdrojom potravy nielen
pre túlavé mačky, ale napomáhajú
aj výskytu a premnoženiu hlodavcov. Nakoniec chceme upozorniť
na skutočnosť, že ponechávaním
zvyškov jedla a budovaním rôznych
príbytkov pre túlavé mačky sa kŕmiči dopúšťajú znečisťovania verejného priestranstva a tým porušujú
Všeobecne záväzné nariadenie o
čistote mesta č. 4/2000 v znení noviel. Kontrolu tohto nariadenia vykonáva Mestský úrad prostredníctvom Mestskej polície v Piešťanoch.
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Termíny hlasitého preskúšania sirén v roku 2015
V roku 2015 nás čakajú dve hlasité skúšky varovacieho systému
obyvateľstva. Uskutočnia sa na
pravé poludnie v termínoch 12.
jún a 11. december.
Akustické preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania
obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén
po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
U moderných elektronických sirén, ktoré sú nainštalované na
území mesta Piešťany, sa akustická skúška vykonáva len dvakrát
ročne, spravidla v mesiaci jún
a december druhý piatok v mesiaci o 12.00 hod. V ostatných mesiacoch sa vykonáva skúška tichá.
Varovací systém sa nesmie pre-

Úradné hodiny
Mestský úrad Piešťany
Pondelok:
08.00h – 11.30h
12.30h – 15.30h
Streda:
08.00h – 11.30h
12.30h – 16.30h
Piatok:
08.00h – 11.30h
12.30h – 14.30h

Klientské centrum
Mestského úradu Piešťany
(podateľňa, pokladňa, evidencia
obyvateľstva - ohlasovňa, referát
sociálnych vecí, osvedčovanie
listín a podpisov, matrika, súpisné
a orientačné čísla)
Pondelok: 7.30h – 15.30h
Utorok: 7.30h – 15.30h
Streda: 7.30h – 17.30h
Štvrtok: 7.30h – 15.30h
Piatok: 7.30h – 13.00h
Adresa mestského úradu
a klientského centra:
Námestie SNP č. 3
921 45 Piešťany

Aktuálne informácie
o dianí v meste nájdete na
www.piestany.sk
aj na facebook-ovej stránke
Mesto Piešťany

skúšavať:
a) v nočných hodinách,
b) v dňoch pracovného pokoja,
c) spôsobom, pri ktorom by mohla
nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.
Keď zaznie siréna mimo doby
pravidelného preskúšania:
1. hrozí alebo vznikla mimoriadna
udalosť,
2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho
trvania zistite, pred čím vás varuje,
3. počúvajte následnú hovorenú
informáciu vysielanú rozhlasom,
televíziou alebo iným hromadným
informačným prostriedkom.
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti zachovajte pokoj a s rozvahou
očakávajte pokyny orgánov štátnej
správy, resp. samosprávy. Obyvatelia sa včas dozvedia informácie
o mimoriadnej udalosti a o opatre-

niach potrebných na ochranu osôb,
zvierat a vecí v zmysle platnej legislatívy a spracovanej dokumentácie
MsÚ Piešťany.
Varovné signály na varovanie
obyvateľstva sú nasledovné:
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ –
dvojminútovým kolísavým tónom
sirén pri ohrození alebo pri vzniku
mimoriadnej udalosti, ako aj pri
možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri
ohrození ničivými účinkami vody.
c) „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén
bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne

dopĺňajú hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Hovorená informácia obsahuje:
a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji ohrozenia,
c) údaje o druhu ohrozenia,
d) údaje o veľkosti ohrozeného
územia,
e) základné pokyny na konanie
obyvateľstva.
Čo urobiť, keď zaznie siréna mimo
doby pravidelného preskúšania
1. okamžite sa ukryte
2. zatvorte okná a dvere
3. zapnite rádio alebo televíziu.
SKÚŠKY SIRÉN:
12. 06. 2015 o 12.00h
11. 12. 2015 o 12.00h

Piešťany chcú „zatočiť“ s čiernymi skládkami
Kúpeľné mesto chce vyhlásiť
vojnu čiernym skládkam. Pomôcť mu v tom môže dotácia
z Recyklačného fondu. Ministerstvo životného prostredia na
konci marca totiž odštartovalo
program s názvom „Veľké upratovanie Slovenska“.
Hlavným cieľom výzvy je pomôcť samosprávam pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Rezort životného
prostredia vyčlenil pre tento účel
10 miliónov eur zo zanikajúceho
Recyklačného fondu. Pri žiadostiach budú posudzovať najmä
prioritu odstránenia odpadu pre
danú lokalitu, riziká odpadu pre
životné prostredie a lokalitu, spôsob odstránenia a sociálno-ekonomické kritéria regiónu.
Maximálna výška podpory pre
žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno
miesto. Štát preplatí 95% nákladov, zvyšnú sumu uhradí samospráva.
Financovať sa bude zber, odvoz, uloženie odpadov na legálne
skládky, prípadne ich zlikvidovanie v spaľovni. V jednej žiadosti
je možné riešiť sanáciu viacerých
miest.

„Som veľmi rád, že vyšla takáto výzva a Piešťany sa určite zapoja. Urobíme maximum preto,
aby sme finančnú pomoc získali.
Čierne skládky v kúpeľnom meste
nemajú čo hľadať,“ vyjadril sa primátor Piešťan Miloš Tamajka.
Zamestnanci referátu životného
prostredia preto ešte minulý týždeň mapovali katastrálne územia
mesta, aby zdokumentovali najväčšie skládky. Do užšieho výberu
sa dostanú asi tri lokality, ktoré tre-

ba urgentne vyčistiť a ktoré spĺňajú
kritéria na poskytnutie finančnej
pomoci. Patrí medzi ne aj čierna
skládka medzi Piešťanmi a Hornou
Stredou. Ďalší postup bude nahlásenie skládok na miestnom okresnom úrade životného prostredia a
spracovanie jednoduchých projektových dokumentácií.
Žiadosť o dotáciu je potrebné
zaslať do 17. júla. V prípade schválenia dotácie je nutné čistenie
uskutočniť do konca novembra.
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