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Editoriál

Milí Piešťanci, na Slovensku aj
v Piešťanoch už pomaly pociťujeme prvé letné horúčavy a bohužiaľ
to vrie aj v Trnavskej vodárenskej
spoločnosti (TAVOS). V uplynulých
dňoch odvolali mňa aj primátorku Vrbového z dozornej rady tejto
spoločnosti. Stalo sa tak niečo, čo
v našej krajine, dovolím si tvrdiť,
nemá obdoby – druhý a tretí najväčší akcionár stratili akýkoľvek
reálny dosah na spoločnosť. A to na
jednu z najdôležitejších spoločností v regióne – TAVOS je totiž dominantným dodávateľom pitnej vody
prostredníctvom verejného vodovodu a prevádzkovateľom kanalizácie v okresoch Trnava, Piešťany a
Hlohovec. Jej akcie vlastní 98 miest
a obcí regiónu, pričom najväčším
akcionárom je s takmer 30 percentami Trnava. A práve Trnava na čele
s primátorom Bročkom sa snaží o
absolútne ovládnutie spoločnosti.
S jeho manipulačnými technikami
sa mu to zatiaľ aj darí.
Práve na Bročkov popud bolo
totiž zvolané mimoriadne valné
zhromaždenie, kde nás účelovo
vyšachoval z dozornej rady spoločnosti. A stalo sa presne to, čo sme
očakávali. Noví členovia dozornej
rady si ešte pomaly ani nestihli sadnúť na svoje stoličky a už vymieňali
aj členov predstavenstva a Bročka

už s väčšinou v oboch orgánoch
spoločnosti dosadil za dočasného
riaditeľa TAVOS-u svojho nominanta – Pavla Nižnánskeho, ktorý
je zároveň predsedom predstavenstva. Toto všetko sa udialo v priebehu jedného týždňa! Pýtate sa prečo
sa niekto tak veľmi ponáhľa a kde je
tá transparentnosť, ktorou sa Bročka neustále oháňa? Nie ste sami. My
však situáciu nenecháme len tak.
Akcionári Spoločnosti – minimálne Mesto Piešťany, Mesto Vrbové a Obec Madunice považujú
uznesenia mimoriadneho valného
zhromaždenia za neplatné a v tejto
veci sme už podnikli právne kroky.
Nechajme na súdy, aby rozhodli, či
bola výmena členov dozornej rady
v súlade so zákonom alebo protiprávna. My sme presvedčení o tom,
že pri našom odvolaní z dozornej
rady boli porušené nielen stanovy,
ale aj Obchodný zákonník. Celé zasadnutie bolo len fraškou s jediným
účelom – zbaviť sa nepohodlných.
Novými členmi dozornej rady aj
predstavenstva sa stali aj ľudia, ktorých zvolením došlo k porušeniu
ustanovení o zákaze konkurencie.
Keď som počas valného zhromaždenia upozorňoval na porušenia
zákonov, zákonníkov a stanov spoločnosti, opakovane mi bol vypínaný mikrofón. Zmätočné hlasovania
už boli len čerešničkou na torte porušení, ktorých som napočítal minimálne desať...
Keďže novými členmi dozornej
rady aj predstavenstva sa stali ľudia, ktorí v minulosti hlasovali za
skrytú privatizáciu spoločnosti,
máme za to, že ich dosadenie do
orgánov spoločnosti nie je náhoda. Preto sa nevzdáme. V TAVOS- e
chceme totiž naďalej chrániť práva
a záujmy našich obyvateľov.
Miloš Tamajka

Letisku sme dlhy neodpustili
Letisko Piešťany dlží mestu za
ostatné roky na dani z nehnuteľnosti viac ako 400 tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo sa na svojom
májovom zasadnutí zaoberalo
myšlienkou oddlženia letiska prostredníctvom kapitalizácie pohľadávky. Poslanci sa nakoniec rozhodli dlh vyrovnať uplatnením si
záložného práva na pozemkoch.
Mesto Piešťany je v spoločnosti
Letisko Piešťany s 21,49 % akciami
najmenším akcionárom. O niečo
viac – 22,14 % akcií – vlastní štát.
Najväčším akcionárom je Trnavský
samosprávny kraj, ktorý vlastní až
56,37 % akcií. Práve kraj v uplynulom období svoje pohľadávky v akciovke kapitalizoval a to isté teraz
žiadal aj od nás. Mestá a obce však
majú v podobných prípadoch zviazané ruky. „Pohľadávku voči letisku
nemôžeme kapitalizovať zo zákona
ani odpustiť zo zákona a nemôžeme
si na to ani zobrať úver. Jediné, čo môžeme urobiť je to, že si uplatníme záložné právo na pozemok, na ktorom
máme toto záložné právo zriadené
a potom môžeme diskutovať s letiskom,” upozornil prvý zástupca primátora Michal Hynek. K tomuto návrhu sa priklonila aj väčšina poslancov. Mesto si záložné právo uplatní
na pozemky v celkovej výmere viac
ako 25 tisíc metrov štvorcových.
Týmto krokom nedôjde k žiadnemu ohrozeniu funkčnosti letiska.
Práve naopak, celý proces je súčasťou ozdravného plánu spoločnosti,
ktorý má postupne zlepšiť hospodárske výsledky letiska. Šetriť sa dá
vo viacerých oblastiach. Uznávaný
odborník na problematiku leteckej
dopravy profesor Antonín Gazda,
ktorý pre Mesto Piešťany spracoval
analýzu posúdenia ekonomického

stavu letiska tvrdí, že do úvahy pripadá zníženie dane z nehnuteľnosti,
zníženie odmien členom predstavenstva a dozornej rady, či zníženie
počtu zamestnancov. Mesto Piešťany je však v procese ozdravenie letiska vzhľadom na počet akcií malým
pánom. „O všetkom rozhoduje Trnavský samosprávny kraj. Ak sa ten
rozhodne, že to bude takto a odmeny
budú také, tak odmeny budú také. Ak
sa TTSK rozhodne, že sa bude niečo
predávať, tak sa bude predávať a
Mesto Piešťany nemá na toto žiaden
vplyv,” reagoval na diskusiu druhý
viceprimátor Tomáš Hudcovič. Aj
kvôli slabej miere vplyvu mesta v
spoločnosti, poslanci nateraz zastavili záujem o ponuku štátu, ktorý
ponúkol svoje akcie v spoločnosti
mestu a kraju. Kraj by po zmene disponoval až 72,38 % akcií, ale Piešťany len 27,62 % akcií. Kameňom
úrazu je totiž to, že týmto krokom by
sa obe samosprávy zaviazali k tomu,
že minimálne na ďalších 10 rokov
zachovajú funkčnosť letiska. To by si
aj zo strany mesta vyžiadalo nemalé
investície, ktoré sa navyše teraz nedajú vyčísliť. „My chceme zachovať
letisko a smerujeme k tomu aj naše
kroky. Ak bude potrebné podporiť
spoločnosť aj ﬁnančne, postavíme sa
k tomu zodpovedne, avšak za iných
podmienok. Ako východisko vidíme
zmenu stanov spoločnosti, menšie
odmeny pre členov orgánov spoločnosti a posilnenie vplyvu mesta v dozornej rade a predstavenstve tak, aby
sme mali reálny dohľad nad hospodárením letiska,“ vysvetlil viceprimátor Hynek. V najbližšom období
bude preto najdôležitejšie to, aký
bude k požiadavkám mesta ústretový Trnavský samosprávny kraj.
-eb-

Z rokovania mestského zastupiteľstva
3. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany sa
uskutočnilo 26. mája 2016. MsZ
na rokovaní okrem iného:
▶ schválilo návrh zmien a doplnkov
územného plánu mesta Piešťany č.
10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou
▶ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany
o odpadoch s pripomienkami poslancov
▶ schválilo delegovanie zástupcov
mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole a centre voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany
▶ schválilo nákup 850 l cisternového prívesu pre prepravu benzínu s
výdajným zariadením z prostriedkov podnikateľskej činnosti Služieb
mesta Piešťany do sumy 5 tisíc eur
bez DPH
▶ schválilo nákup nového motorového vozidla kategórie M1 určeného na plnenie úloh organizácie
z prostriedkov podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany do
sumy 11 tisíc eur bez DPH
▶ schválilo pokračovať v návrhu na

optimalizáciu poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov s cieľom znížiť prevádzkové náklady a platby verejnosti po schválení účtovnej závierky za rok 2015
a predložiť návrh optimalizácie na
rokovanie MsZ v septembri 2016
▶ schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu navýšenia príjmov v položke Výnos
dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných
výdavkov programu Doprava v položke Dotácie právnickým osobám
– MAD (mestská autobusová doprava) o sumu 45 tisíc eur
▶ schválilo spracovať novú optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy, resp. aktualizáciu súčasného
systému MAD
▶ schválilo predloženie žiadosti
o NFP na projekt „Vybudovanie
zberného dvora v meste Piešťany“ v
rámci výzvy, ktorá je zameraná na
Triedený zber komunálnych odpadov a mechanickobiologickú úpravu komunálnych odpadov
▶ schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu zabezpečenia financovania časti projektu rekonštrukcia Sládkovičovej

ulice, ktorou sa vykonáva presun
sumy 125 tisíc eur
▶ schválilo, aby MsÚ pripravil materiál na júlové zasadnutie MsZ,
zaoberajúci sa stavom budovy ZŠ
M. R. Štefánika, ZŠ Holubyho, ZŠ
Mojmírova a MŠ Valová elokované
pracovisko Detvianska s uvedením
návrhov na zlepšenie stavu budov
▶ schválilo, aby MsÚ pripravil materiál na júlové zasadnutie MsZ
zaoberajúci sa prenajímaním reklamného priestoru na stojiskách
na zber odpadu
▶ uložilo kontrolórovi mesta vykonať kontrolu hospodárenia a vynakladania finančných prostriedkov
OOCR za rok 2015 v termíne do septembrového zastupiteľstva
▶ odporučilo pripraviť presun financií z rozpočtovej položky dotácie na aktivity v oblasti záujmovej
činnosti a kultúrne aktivity do novovytvorenej položky koncepcia
kultúry v meste Piešťany pri najbližšej zmene rozpočtu.
4. riadne zasadnutie MsZ
sa uskutoční 29. júna 2016
o 14,00 hod v Mestskej knižnici.

Bazén chceme, ale so zárukou
Dvadsaťpäťmetrový so šiestimi dráhami a o polovicu kratší
výcvikový bazén spolu s wellness
– projekt mestskej plavárne v
parku je o čosi bližšie k realizácii. Piešťanskí poslanci schválili
odpredaj pozemku za 1 euro investorovi, ktorý zaň ale musí zložiť bankovú záruku vo výške 300
tisíc eur.
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Zastupiteľstvo sa netajilo tým, že
projekt podporuje. Veď na akýkoľvek bazén občania čakajú už roky.
Otázka preto nestála tak, či pozemok predať alebo nepredať, ale či
mesto bude alebo nebude žiadať
zriadenie bankovej záruky vo výške
trhovej ceny pozemku.
Toto opatrenie má zabezpečiť,
aby pozemok v prípade nespláca-

nia úveru investorom neprepadol
banke. Spoločnosť bazenprojekt
si totiž na výstavbu plavárne musí
vziať pôžičku a ručiť má práve pozemkom. Poslanci sa nakoniec
rozhodli neriskovať. Na opatrnejšej
verzii sa uzniesli aj pre zlé skúsenosti z minulosti. Obávali sa, aby sa
nenaplnil podobný scenár ako ten
s paralympijským centrom spred
pár rokov. Mesto vtedy prišlo o
športovisko aj pozemok, na ktorom
dodnes nič nestojí.
Po rozhodnutí zastupiteľstva je
na ťahu investor, ktorý sa rozhodne, či zmluvu s mestom za takýchto
podmienok podpíše. Konkrétne
znenie zmluvy potom budú ešte
mať na stoloch poslanci. Predbežne je však dojednané to, že investor
plaváreň postaví do dvoch rokov
od vydania stavebného povolenia
a 15 rokov ju bude prevádzkovať s
tým, že po uplynutí tejto doby môže
mesto celý objekt odkúpiť za symbolické jedno euro. Projekt je vyčíslený na približne 2,5 milióna eur.
-eb-

Predajcovia
NOTA BENE
Máte svojho obľúbeného predajcu časopisu Nota Bene, ktorého
pravidelne podporujete kúpou časopisu? Chceli by ste mu vyjadriť
svoju podporu aj iným spôsobom?
Zapojte sa do našej súťaže o „Najobľúbenejšieho predajcu NOTA
BENE“.
Súťaž vyhlasuje Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu
Piešťany a Mesto Piešťany, Mestský
úrad Piešťany – Zariadenie sociálnych služieb Domum.
Stačí, ak v čase od 15.05.2016 do
15.06.2016 pošlete svoj hlas predajcovi formou korešpondenčného lístka na adresu ZSS DOMUM,
Bodona 55, 921 01 Piešťany alebo
e-mailom na adresu domum@
piestany.sk v tvare (meno predajcu
+ registračné číslo predajcu, meno
a adresa hlasujúceho). Počet hlasov od jedného hlasujúceho, resp.
z jednej e-mailovej schránky je neobmedzený.

„Hodinka“
s viceprimátorom
Prvý zástupca primátora Michal
Hynek bude občanom mesta k dispozícii dňa 22. júna 2016 v čase od
15,00 do 16,00 hod. Stretnutie s viceprimátorom sa uskutoční v jeho
kancelárii na druhom poschodí
mestského úradu. M. Hyneka
môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu: viceprimator@
piestany.sk

Poslanecká
kancelária
Chcete si podebatovať s poslancami? Členovia mestského zastupiteľstva budú pre občanov k dispozícii v nových priestoroch – v zasadačke na druhom poschodí mestskej knižnice v týchto termínoch:
27.7. – 16,00 – 17,00 – Martin Valo
7.9. – 15,00 – 16,00 – Zita Bruncková, Ján Jánošík
Občania sa môžu na poslancov
obrátiť aj prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na
stránke Mesta Piešťany – www.
piestany.sk/zasadnutia/mestske-zastupitelst vo/poslanci-msz/.
E- mailové adresy na jednotlivých
poslancov sú: meno.priezvisko@
piestany.sk.

RADNICA informuje

Z činnosti
Mestskej polície
V období od 15.4. do 31.5. 2016
riešili príslušníci Mestskej polície mesta Piešťany celkovo 276
priestupkov, z toho až 257 bolo
priestupkov v doprave. Devätnásť
priestupkov bolo riešených v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. – (Zákon
o priestupkoch) § 46 – priestupky proti poriadku v správe (išlo o
porušenia Všeobecne záväzných
nariadení mesta Piešťany). V uvedenom období sa mestskí policajti
zamerali aj na kontroly zamerané
na státie vozidiel na vyhradených
parkovacích miestach. Takýchto
kontrol vykonali až 723. Aj v mesiacoch apríl a máj muži zákona
kontrolovali objekty v správe mesta, cintoríny na Bratislavskej a Žilinskej ceste a vykonali aj niekoľko
kontrol vo vytypovaných prevádzkach, ktoré boli zamerané na rušenie nočného pokoja. Dodržiavanie
verejného poriadku kontrolovali
na Lide a dodržiavanie zatváracích
hodín zasa v jednotlivých prevádzkach na území mesta. Celkovo bolo
vykonaných 752 takýchto kontrol.
Piešťanská mestská polícia v mesiaci máj zorganizovala aj detskú
dopravnú súťaž o pohár primátora
mesta – „Predškoláčik – dopraváčik“ a v spolupráci s Kynologickým
klubom Bodona Piešťany aj Branný
deň pre študentov Gymnázia Pierra de Coubertina. A aj v uvedenom
období sa venovali prednáškovej
činnosti v materských, základných
aj stredných školách.
Peter Gogol

Participatívny
rozpočet
Mestský úrad Piešťany oznamuje obyvateľom mesta, že dňa
26.05.2016 bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
98/2016 schválený Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany
na rok 2016, ktorý je zverejnený na
web stránke mesta Piešťany - www.
piestany.sk. V termíne od 1. júna do
30. júna 2016 môžu obyvatelia mesta predkladať svoje projekty v elektronickej forme na vyššie uvedenú
web stránku. V termíne od 6. júla do
24. júla 2016 môžu obyvatelia mesta
o predložených projektoch diskutovať a hlasovať.
Ing. Eduard Strapatý
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Subjekty podporili dotáciou
Mesto Piešťany môže v tomto
roku poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom dotácie vo výške viac ako
111 tisíc eur. O peniaze na podporu
aktivít v ôsmich oblastiach sa v prvom kole uchádzalo 81 subjektov.
Dotácie do 1000 eur schvaľuje
primátor. Miloš Tamajka odklepol
desiatkam organizácií peniaze v
celkovej výške takmer 30 tisíc eur.
Rozdeľovanie dotácii pre projekty
nad 1 000 eur malo na programe na
svojom májovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Poslanci celkovo
rozdelili takmer 80 tisíc eur:

a prevádzku – 1510 eur
▶ Tenisový klub Kúpele Piešťany na
prípravu areálu na súťaže, nákup
športového materiálu a cien – 2270
eur
▶ Občianske združenie KVAS na
nákup náradia a materiálu – 486,30
eur
▶ ZŠ Mojmírova na projekt „Rozhýb
svoju školu“ – 2140 eur
▶ OZ Materské centrum Úsmev na
prevádzkové náklady, služby a materiálne vybavenie – 3185 eur
▶ Trnavská arcidiecézna charita na
projekt Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu – 1000 eur

▶ TJ Sĺňava Piešťany na zabezpečenie športových podujatí, rozšírenie
a skvalitnenie náborových táborov
pre deti a skvalitnenie prípravy členov – 1660 eur
▶ HK Havrani Piešťany na podporu
mládežníckych družstiev ľadového
hokeja – 3380 eur
▶ Prvý futbalový klub Junior na zabezpečenie základného vybavenia

▶ AkSen – aktívny senior o.z. na
projekt Sociálne zázemie a zabezpečenie aktivít pre seniorov v meste
– 1500 eur
▶ Liga proti rakovine na projekt Rekondičný pobyt pre členov – 1000
eur
▶ Nemocnica Piešťany na projekt
Prístroj na suché temperovanie
krvných zložiek – 1000 eur

▶ OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu
na projekt Nízkoprahový klub pre
deti a mládež – 1290 eur
▶ Klub vodného póla Kúpele Piešťany na projekt Letnej prevádzky
Kúpaliska Eva – 35000 eur
▶ Cinematik, s.r.o. na 11. Medzinárodný filmový festival Cinematik
Piešťany – 2500 eur
▶ B&R GROUP s. r. o. na Cityfest
Piešťany – 3500 eur
▶ TV Karpaty, s.r.o. na natáčanie a
vysielanie významných kultúrnych
podujatí – 1500 eur
▶ Spevácky zbor Coro Laudamus
na 10. ročník medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej piesne
Vianočné impresie – 1300 eur
▶ Umelecký súbor Lúčnica – Dom
umenia Piešťany na československý festival Piešťanské randezvous
– 3000 eur
▶ Mestská knižnica na Zázračný
oriešok na cestách – 1822 eur
▶ OZ Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva na Ganéško ide na
párty – 400 eur
▶ Shams, o.z. na festival Čaro
Orientu – 600 eur
▶ TV Piešťany production, s.r.o. na
natáčanie a vysielanie živých prenosov bohoslužieb – 1000 eur
▶ Nadácia ADELI na charitatívny
koncert – 1500 eur
▶ Pre – um na Schody – nový
priestor – 1260 eur
▶ Centrum architektúry, o.z. na
projekt Workshop 1:1 – 5000 eur
-eb-

Dvaja zástupcovia primátora
Od polovice apríla má Mesto
Piešťany dvoch viceprimátorov.
K Michalovi Hynekovi pribudol aj
predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany
Tomáš Hudcovič.
To, či má mesto s viac ako 20 tisíc
obyvateľmi jedného alebo dvoch
viceprimátorov je plne v kompetencii primátora. Ten poveril výkonom
funkcie svojho I. zástupcu Michala
Hyneka a výkonom funkcie II. zástupcu Tomáša Hudcoviča. Každý
zo zástupcov zastupuje primátora v
rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
M. Hynek má napríklad koordinovať a vykonávať činnosti spojené s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ, na starosti má aj jednotlivé

projekty. Medzi jeho témy patrí
aj cezhraničná spolupráca a družobné styky mesta a riešenie problematiky dlhodobého prenájmu
Kúpaliska Eva v spolupráci s pracovnou skupinou. Takisto má zabezpečovať styky vedenia mesta s
predstaviteľmi vlády, ministerstiev
a poslancami NR SR. Na starosti má
aj spoluprácu s bezpečnostnými
zložkami na území mesta a s riaditeľmi organizácií založených a zriadených mestom. M. Hynek navyše
primátora počas jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu.
T. Hudcovič sa má venovať najmä koordinácii činnosti komisií
mestského zastupiteľstva, zabezpečovať podmienky pre činnosť
MsZ a kontakt medzi primátorom,

prednostom a poslancami. K jeho
úlohám patrí spolupráca na optimalizácii fungovania samosprávy
s návrhom riešení v rámci rozpočtu
mesta. Na starosti má tiež v spolupráci s prednostom sociálnu oblasť
a šport, rovnako ako spoluprácu s
OO CR Rezort Piešťany na poli cestovného ruchu.
-eb-

(foto: lt)
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Kompostáreň a zberné stredisko

Oznam kultúrne podujatia
Vážení usporiadatelia verejných
kultúrnych podujatí, v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach v znení neskorších
predpisov vás vyzývame, aby ste si
plnili oznamovaciu povinnosť voči
mestu a v súlade s §3 uvedeného
zákona písomne oznámili zámer
usporiadať verejné kultúrne podujatia najneskôr 7 dní pred konaním
podujatia.
Obec môže podľa §7 zákona Slovenskej národnej rady 96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach v
znení neskorších predpisov usporiadateľovi, ktorý je právnickou
osobou za nesplnenie oznamovacej
povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za
porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 332 eur.
Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, podľa §5 zákona
Slovenskej národnej rady 96/1991
Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
zodpovedá aj za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie
podujatia, za zachovanie poriadku
počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych,
daňových,
zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných
a iných právnych predpisov a za
umožnenie výkonu dozoru na to
oprávneným orgánom.
V prípade otázok nás môžete
kontaktovať písomne na adrese:
Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP
3, 921 45 Piešťany, e-mailom: zuzana.solcany@piestany.sk , alebo telefonicky: 033 / 77 65 430.
Tešíme sa na spoluprácu.

Úradné hodiny
Klientske centrum
Mestského úradu Piešťany
Pondelok: 7.30 – 15.15 hod
Utorok: 7.30 – 15.15 hod
(osvedčovanie listín)
Utorok: 10.00 – 15.15 hod
(osvedčovanie
podpisov na listinách)
Streda: 7.30 – 17.15 hod
Štvrtok: 7.30 – 15.15 hod
Piatok: 7.30 – 12.45 hod
Tel.: 033/7765111,033/7765311

Bývalý Zväzarm možno už
čoskoro získa inú tvár. Opustená
budova by sa mohla premeniť na
kompostáreň a zberné stredisko.
S myšlienkou sa stotožnilo vedenie mesta aj poslanci, tento zámer
chcú financovať z eurofondov.
O potrebe vybudovania kompostárne v Piešťanoch sa začalo
rozprávať už v roku 2009. Mesto
dalo vtedy vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá počítala
s umiestnením kompostárne v lokalite Skleníkového hospodárstva
Služieb mesta Piešťany v „Kanade“.
Projekt v hodnote 2 661 333 eur bol
však pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov
Európskej únie dvakrát neúspešný
a neskôr stratilo právoplatnosť aj
vydané stavebné povolenie. S plánovanou výstavbou kompostárne
v tejto lokalite sa navyše nestotožnili ani občania, ktorí proti tomuto zámeru protestovali aj prostredníctvom petície. Zamestnanci
mestského úradu preto z iniciatívy

vedenia mesta a poslaneckého
zboru začali pátrať po iných, vhodnejších, lokalitách na umiestnenie
kompostárne v Piešťanoch. Ako
ideálny sa ukázal objekt bývalého
Zväzarmu na Žilinskej ceste, ktorý
mesto už dlhodobo, no bezvýsledne, ponúkalo k odpredaju.
Karty
na
prelome
rokov
2015/2016 zamiešali znova obyvatelia, ktorí tentokrát protestovali
proti mestskému zbernému stredisku na Ulici Pod Párovcami a
žiadali o jeho presťahovanie. Ich
iniciatíva je navyše podopretá aj
Územným plánom mesta Piešťany. Tento dokument potvrdzuje,
že zberné stredisko nemá v tejto
lokalite čo hľadať. Zámeru presťahovať zberné stredisko pomohol
aj zákon. Legislatívne zmeny totiž ustanovili povinnosť vyhotoviť
na zberné dvory (strediská) štúdiu
posudzovania vplyvov na životné
prostredie (EIA). Keďže sa v tomto
procese dal očakávať odpor obyvateľov, rozhodnutie bolo jasné.

Priradiť Zberné stredisko k projektu Kompostárne. S uvedenou myšlienkou sa stotožnilo vedenie mesta aj poslanci.
Spoločným projektom nielenže
mesto „zabije dve muchy jednou
ranou“, ale zároveň ušetrí nemalé
finančné prostriedky. Zatiaľ čo starý projekt len pre výstavbu kompostárne v „Kanade“ počítal so sumou
takmer 2 700 000 eur, ten nový spoločný by mal „zhltnúť“ sumu o 600
tisíc menšiu. Tým pádom sa mení
aj spolufinancovanie. Zatiaľ čo po
starom sa mesto malo na projekte
spolupodieľať sumou 333 tisíc eur,
po novom to už je len 150 tisíc eur.
Pridanou hodnotou tohto zámeru je aj fakt, že sa nebude musieť
rozbiť betónová plocha v „Kanade“,
ktorú mesto vybudovalo pred dvoma rokmi za asi 200 tisíc eur. Tá by
mohla byť využitá pre iné potreby
alebo odpredaná verejnou súťažou spolu s pozemkom súčasného
Zberného strediska.
Ing. Eduard Strapatý

Sĺňavský guláš 2016 u Dina
Na piatom ročníku súťaže vo
varení Sĺňavského guláša, ktorý
sa uskutočnil v sobotu 7. mája za
ideálneho počasia u DINA, sa zúčastnil rekordný počet družstiev až jedenásť.
Bol medzi nimi aj kolektív pracovníkov mestského úradu pod vedením Tomáša Hudcoviča - druhého viceprimátora nášho mesta
(Team 921 45), občianske združenie Spoločne pre Piešťany, ktoré
viedol poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Malík a družstvo Seniorského parlamentu pod taktovkou jeho predsedu Štefana Škuleca
a ich šéfkuchára Vlada Kuba.
Prvé miesto v oficiálnom hodnotení získal tím Majorán, druhí
boli Labužníci a tretiu priečku obsadil Blesk. Odborná porota bola v
zložení Tomáš Repáš - šéfkuchár
z Villy Zuckmann a Lukáš Dőrnhőffer, ktorý pôsobí aj ako profesionálny porotca pri kuchárskych
súťažiach. Hodnotili nielen chuť,
ale aj použité suroviny, technologickú prípravu, či celkový dojem z
jedla. Divácku cenu prizerajúcich

alebo okoloidúcich príležitostných
stravníkov získalo družstvo iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Okrem
kvalitných surovín a takmer profesionálnej prípravy totiž nezanedbali, vďaka najmladším – ešte
školopovinným členom tímu, ani
marketing a propagáciu výsledkov
ich práce.
Sĺňavský guláš 2016 sa tešil veľkej pozornosti verejnosti, podľa skromného odhadu sa na podujatí zúčastnilo približne 500

návštevníkov. Poslancovi Michalovi Fialovi patrí veľká vďaka za výbornú organizáciu akcie.
Peter Tremboš, Jiří Rais

Kalendár podujatí
Zaujíma vás, aké podujatia sú v
našom meste organizované? Kalendár kultúrnych, športových a
spoločenských akcií nájdete na
stránke Piešťanského informačného centra – www.pic-piestany.sk
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