Piešťany sa
uchádzajú
o športovú halu

V meste pribudlo
viac ako 70 nových
stromov

Mesto Piešťany sa uchádza
o vybudovanie objektu
športovej haly. V prípade
schválenia pribudne nové
športovisko do areálu jednej
zo základných škôl – ZŠ na
Brezovej ulici alebo
ZŠ F. E. Scherera.

Na konci uplynulého roka
bolo v kúpeľnom meste
vysadených niekoľko
desiatok drevín. Stromy
pribudli vo viacerých
lokalitách v rámci celého
mesta – aj k novým
ihriskám a parkoviskám.
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Likvidácia starých
vozidiel
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Editoriál
Milí spoluobčania, držíte
v rukách naše prvé tohtoročné
vydanie periodika Radnica
informuje. Jeho tvorba trvala
dlhšie ako obvykle, a to najmä
preto, že sme hľadali spôsob,
ako vylepšiť jeho vizuál, ale aj
obsahovú stránku. Verím, že
sa vám vynovené noviny páčia
a že v nich nájdete mnoho
zaujímavých informácií.
Tento rok sa bude niesť v znamení
viacerých rekonštrukcií. Počas
uplynulých dní odštartovala
dlhoočakávaná oprava ďalšej časti
ulice A. Hlinku. Verím, že napriek
tomu, že prinesie na krátky čas
obmedzenia pre šoférov, ale aj
obyvateľov, všetko dopadne tak ako

pokračovanie na str. 4

Okrsok mestskej polície
na Trajane
str. 4
má. Už o pár dní sa robotníci pustia do
náročnej rekonštrukcie Sládkovičovej
ulice. Veľmi ma teší, že sa nám
podarilo získať viac ako 3 milióny eur
z eurofondov. Vďaka týmto peniazom
vybudujeme počas nasledujúcich
mesiacov v areáli bývalého Zväzarmu
kompostáreň aj zberný dvor. Stále
čakáme aj na vyhodnotenie našej
žiadosti o dotáciu na výstavbu
plavárne. Naši pracovníci pripravili aj
ďalšie zaujímavé projekty, napríklad
výstavbu cyklotrás alebo vybudovanie
technického vybavenia na viacerých
základných
školách.
Súbežne
prebieha aj prestavba jednej z budov
na Základnej škole na Holubyho ulici
na škôlku. Do dvoch tried sa pomestí
približne 40 detičiek, čo je približný
počet detí, ktoré sa nám každoročne
nepodarilo do materských škôl
umiestniť. V najbližších týždňoch
a mesiacoch sa opäť pustíme aj do
opráv a menších rekonštrukcií v
našich základných a materských
školách. Už počas minulého roka sa
nám podarilo zainvestovať do našich
vzdelávacích inštitúcií viac ako 100
tisíc eur a tento rok v tomto trende
pokračujeme. Čaká nás aj výstavba
ďalších detských ihrísk, okrem iného
aj ihriska Žihadielko, ktoré sa nám
podarilo vyhrať vďaka poctivému
každodennému hlasovaniu. Aj tento
príklad nám ukázal, aké je dôležité
ťahať za jeden povraz, ak chceme
pomôcť zveladiť naše mesto.
Miloš Tamajka

Polopodzemné
kontajnery
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Nová materská škola
už v septembri
str. 6
Vynovené CVČ AHOJ

Rekonštrukcia A. Hlinku
V týždni od 20. marca 2017
odštartovala rekonštrukcia ulice A.
Hlinku. Práce majú byť dokončené
do dvoch mesiacov.
Rekonštrukcia sa dotkne časti
od križovatky so Žilinskou po
križovatku so Staničnou. Nutným
zlom rekonštrukcie sú aj čiastočné
dopravné obmedzenia a problémy
s parkovaním. Preto prosíme
motoristov
o
rešpektovanie
dočasného dopravného značenia
a obyvateľom ulice a majiteľom
prevádzok v tejto lokalite sa
ospravedlňujeme za obmedzenia.
Práce už realizuje firma Skanska SK,
a.s., ktorá ponúkla najnižšiu cenu,
t.j. 207 360,10 eura.
Keďže pôvodne sa v mestskom
rozpočte počítalo na tento účel
so sumou 400 tisíc eur, ušetrené
finančné prostriedky budú použité
na ďalšie rekonštrukcie – chodníky
Pod Párovcami a zeleň a chodníky
na Bratislavskej ceste.
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V piešťanskom Centre voľného
času AHOJ sa tešia z rekonštrukcie.
Takmer 13 tisíc investovaných eur
vytvorilo dôstojnejšie podmienky
pre viac ako 600 detí, mladých ľudí
aj zamestnancov.
Rekonštrukcia priestorov bola
financovaná prevažne z rozpočtu
ministerstva financií, ktoré poskytlo
10 tisíc eur. Zvyšok sumy do 12 984
eur dofinancovalo mesto Piešťany.
Práce pozostávali z rekonštrukcie
sociálneho zariadenia na prízemí
budovy vrátane výmeny vodovodnej
armatúry, odpadov a sanity,
rekonštrukcie priestorov na prípravu
nápojov vrátane úpravy obkladov
a kompletnej rekonštrukcie sociálneho
zariadenia (WC, sprcha) v prvom
nadzemnom podlaží.
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Športové triedy na škole
Už od septembra 2017 vznikne na
Základnej škole na Holubyho ulici
športová trieda so zameraním na
tri športy. Uplatnenie by v nej malo
nájsť až 25 futbalistov, florbalistov
a basketbalistiek.
Riaditeľ školy o zriadenie športových
tried požiadal ešte vlani. Súčasne
so žiadosťou predložil aj projekt
vypracovaný v spolupráci s Prvým
futbalovým
klubom
Piešťany,
Florbalovým klubom Páv Piešťany
a Basketbalovým klubom mládeže
Piešťany (Čajočky).
Keďže piešťanskí poslanci tento
zámer na svojom februárovom
zasadnutí schválili, prvá športová
trieda bude prvýkrát zriadená už

v školskom roku 2017/2018 a to
v 5. ročníku. Postupom žiakov
do vyšších ročníkov by počet
športových
tried
každoročne
vzrastal. V školskom roku
2021/2022 by sa mal ustáliť na
počte 5 športových tried, ktoré
by zabezpečovali systematickú
športovú prípravu plynule žiakom
piateho až deviateho ročníka.
Keďže mzdový normatív je pre žiaka
navštevujúceho športovú triedu
vyšší ako na toho, ktorý navštevuje
klasickú triedu, škola predpokladá,
že pri plánovanom počte žiakov
zvládne vykryť všetky mzdové aj
prevádzkové náklady.
Na Holubyho škole už kedysi
športové triedy fungovali, vtedy boli
zamerané na plávanie. Absolventmi
školy sú aj viacerí úspešní športovci.
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Pripomenuli sme si Medzinárodný deň holokaustu

Kompostáreň je naša

Mestský
úrad
Piešťany
oznamuje obyvateľom mesta,
že dňa 28. februára 2017
bol uznesením Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany
č. 21/2017/A schválený Štatút
participatívneho
rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2017.
Ministerstvo životného
prostredia SR schválilo
v polovici februára Mestu
Piešťany žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného
príspevku v sume 1 622
856,71 eura na vybudovanie
kompostárne. Mesto sa na
projekte bude podieľať sumou
85 392,84 eura.
Cez operačný program Kvalita
životného prostredia sa tak mestu
podarilo za ostatné mesiace získať
viac ako 3 milióny eur. Okrem
projektu kompostárne bol totiž
pred pár týždňami schválený aj
projekt vybudovania zberného
dvora. Obe stavby vzniknú v areáli
bývalého Zväzarmu na Žilinskej
ceste a Piešťany tak získajú
nové
Centrum
odpadového
hospodárstva.
Kompostáreň
bude
zameraná
na
zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľného
komunálneho
odpadu. Kapacita zariadenia má
byť 4800 ton za rok. Výstupom zo
zariadenia bude kompost v objeme
približne 2880 ton ročne.

Mestský úrad v spolupráci so
Židovskou náboženskou obcou
usporiadali 2. februára 2017
besedu v Kine Fontána pre žiakov
základných a stredných škôl na
tému holokaust.
Plné
hľadisko
kina
privítal
viceprimátor Michal Hynek, ktorý
v príhovore vysvetlil význam
Medzinárodného dňa holokaustu.
Zástupca židovskej komunity
a organizátor stretnutia Karol Ambra
uviedol program a vysvetlil niektoré
aspekty holokaustu. Prítomní si potom

pozreli krátky film „Dievča z lazov“.
Jiří Rais, zástupca Seniorského
parlamentu,
priblížil
divákom
niektoré historické skutočnosti o
civilných obetiach II. svetovej vojny.
Rabín Zev Stiefel z Banky zaspieval,
s klavírnym sprievodom Ivety
Danihelovej, dve židovské piesne.
Na záver si žiaci pozreli krátky
film o osudoch piešťanského
rodáka „Prežil som Bergen–Belsen“.
Podujatie bolo sledované s veľkým
záujmom účastníkov.
Jiří Rais, foto: L. Turňa

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo spravidla zasadá vždy vo štvrtok o 14,00 hod.
v priestoroch Mestskej knižnice (zasadačka na II. poschodí).
30. apríl 2017
18. máj 2017
29. jún 2017

28. september 2017
9. november 2017
14. december 2017

Participatívny rozpočet

V súčasnosti mesto nemá vybudovanú
vlastnú kompostáreň, a tak platí za
odvoz a likvidáciu odpadu externej
spoločnosti. Bioodpad je odvážaný na
skládku v Bernolákove, čo stojí približne
100 tisíc eur ročne. Vybudovanie
kompostárne by preto v budúcnosti
malo mať vplyv aj na zníženie
poplatkov za komunálny odpad.
Výstavba kompostárne aj zberného
strediska by mala byť dokončená v roku
2018.
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Štatút je zverejnený na webovej
stránke mesta www.piestany.sk.
V termíne od 10. marca 2017 do
17. apríla 2017 môžu obyvatelia
mesta predkladať svoje projekty
v elektronickej forme na vyššie
uvedenú web stránku.
V termíne od 1. mája 2017
do 21. mája 2017 budú môcť
obyvatelia mesta diskutovať
a hlasovať o predložených
projektoch.
Ing. Eduard Strapatý

Projekty roka 2016
Participatívny rozpočet bol
v Piešťanoch po prvý raz
zavedený vlani. Tak ako tento
rok, aj ten minulý bolo na
tento účel vyčlenených 20
tisíc eur.
O hlasy Piešťancov sa v roku
2016 uchádzalo celkovo 11
projektov. Jednotlivé projekty
získali
dohromady
1837
hlasov. Realizované boli dva
veľké projekty do 5 tisíc eur
a päť malých projektov do
2 tisíc eur – Bezbariérové
priestory Materského centra
Úsmev,
Zachráňme
malé
futbalové ihrisko na Trajane,
Viacgeneračná
oddychová
zóna
Lipová,
Vonkajšie
detské ihrisko v Materskej
škole Považská, Projektová
dokumentácia cyklochodníky
v centre mesta, Stolnotenisové
stoly v parku a Verejná
cyklopumpa.
Štyri projekty, ktoré získali
najmenej hlasov, zrealizované
neboli – Stolnotenisový stôl
na Sídlisku Bodona, Zlepšenie
oddychového
priestoru
a doriešenie parkovania na
Brezovej ulici, Verejný gril
a Revitalizácia vnútroblok
M. Bela. Predkladatelia majú
šancu podať projekty aj tento
rok.
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Mesto Piešťany sa uchádza o športovú halu

Výstavba a obnova detských ihrísk pokračuje

Nová športová hala by mala vyrásť v areáli jednej zo základných škôl.

V Piešťanoch minulý rok pribudli dve detské ihriská – na Prednádraží aj Valovej.

Slovenský zväz ľadového hokeja
(SZĽH)
rozbieha
projekt
výstavby
nových
športových
centier, primárne určených pre
deti a mládež. S výzvou oslovil
primátorov a starostov miest a obcí
s počtom obyvateľov nad 5 tisíc.
Svoj záujem potvrdili aj Piešťany.
Predmetná stavba je navrhnutá pre
osadenie na zelenej lúke, v areáloch
základných škôl s možnosťou
pristavania k školskému zariadeniu.
„Na zväz sme poslali dve varianty,
areál Základnej školy na Brezovej
ulici a Základnej školy F. E. Scherera,“
informoval primátor mesta Miloš
Tamajka.
„Objekt je navrhnutý tak, aby
dokázal fungovať samostatne bez
nutnosti hľadať priestory pre šatne
a hygienické priestory v existujúcich
budovách škôl, resp. telocviční.
Zároveň je objekt možné pričleniť
k existujúcim budovám, v ktorých

je zázemie už vybudované. Pre
vybudovanie objektu je potrebná
plocha o minimálnych rozmeroch
76 x 56 m,“ doplnil prezident SZĽH
Martin Kohút.
V rámci športovej haly vznikne
ihrisko s rozmermi 20 x 40 metrov
s celoročnou prevádzkou. Cieľom je
rozšíriť školské, resp. mimoškolské
aktivity mládeže a v zimných
mesiacoch má slúžiť pre potreby
hokeja a korčuľovania. V lete zasa
po rozpustení ľadu vznikne priestor
pre športy ako basketbal, pozemný
hokej či hádzaná a tenis.
Slovenský zväz ľadového hokeja
má byť podľa predbežných
informácií investorom a zároveň aj
prevádzkovateľom hál. Samosprávy,
ktoré budú vybrané, by sa na projekte
mali podieľať napr. zabezpečením
sieťových prípojok, vybudovaním
parkovacích miest či vonkajšieho
areálu.
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Mesto Piešťany v minulom roku
vybudovalo dve nové detské
ihriská. Moderné, certifikované
a bezpečné prvky pribudli na
Prednádraží a na Sídlisku Valová.
V tomto roku je na výstavbu
detských ihrísk vyčlenených znova
40 tisíc eur.
Na území mesta je celkovo 53
detských ihrísk. Len šesť z nich je
plne vyhovujúcich potrebám detí,
bezpečnosti a nárokom na moderné
stvárnenie. V drvivej väčšine
existujúcich ihrísk sa nachádzajú
neatraktívne, fyzicky aj morálne
opotrebované hracie prvky, ktoré
nevyhovujú ani dnešným normám a
predpisom. Mesto sa preto postupne
pustilo do obmeny.
Na území mesta by mali postupne
vznikať centrálne detské ihriská. Dve
boli už vybudované počas minulého
roka. Na Prednádraží pribudlo
detské ihrisko s kolotočom, rôznymi
druhmi hojdačiek, šmykľavkou,
lanovou pyramídou aj hracím
domčekom v celkovej hodnote 19
884,62 eura.
Na prelome rokov 2016 a 2017 sa
nového detského ihriska dočkali
aj deti z Valovej ulice a okolia.
Nainštalované tu boli štvorvežová
zostava, lanová dráha, kolotoč
s volantom a rôzne druhy hojdačiek
v sume 15 997,20 eura.
S budovaním nových detských
ihrísk mesto počíta aj v tomto roku.
V rozpočte je na údržbu detských
ihrísk a pieskovísk vyčlenených 23
tisíc eur a na samotné rekonštrukcie

a výstavbu 40 tisíc eur. Mesto
uvažuje nad výstavbou ihrísk napr.
na L o den i ci, u l i ci N. Teslu či
v miestnej časti Kocurice.
Vďaka víťazstvu mesta Piešťany
v súťaži o detské ihrisko Žihadielko,
pribudne nové detské ihrisko
v celkovej hodnote 87 tisíc eur aj na
Vážskej ulici.
V období od 16. januára do 28.
februára bolo v súťaži Lidl pre
Piešťany poslaných 84 130 hlasov.
V kategórii miest a obcí od 23 000
do 34 999 obyvateľov tak Piešťany
skončili na prvom mieste pred
Levicami. Ďakujeme všetkým
hlasujúcim!
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Piešťany

84130
1.

Levice

83093
2.

Parkovacie karty

VMesto
mesteplánuje
pribudlo
sedemdesiatrozpočet
stromov
participatívny
aj v roku 2017

Na konci minulého roka bolo
úplne presťahované Stredisko
parkovísk a trhovísk Služieb mesta
Piešťany z Hviezdoslavovej ulice
18 na nové miesto Valová 1919/44.
Termíny otváracích hodín boli
zmenené tak, aby bola dostupnosť
tejto služby pre obyvateľov zlepšená.
V stredu bol preto stránkový deň
predĺžený.

Oznamujeme
vlastníkom
motorových vozidiel, ktorých
vozidlá nespĺňajú podmienky
prevádzky motorových vozidiel
na pozemných komunikáciách,
že tieto vozidlá môžu v súlade so
znením novely Zákona č. 79/2015
Z. z., o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov dať
na likvidáciu autorizovanému
spracovateľovi starých vozidiel
ako jedinej firme v okrese
Piešťany, firme CARS IQ, s.r.o.,
Žilinská cesta 112, Piešťany.
Zavedením nového systému majiteľ
vozidla nemusí vozidlo odhlasovať
na príslušných miestach (polícia,
obvodný úrad cestnej dopravy),
nakoľko autorizovaný spracovateľ
odhlási vozidlo za vás bez poplatku.

Otváracie hodiny predaja
parkovacích kariet:
Pondelok: 7,30 – 11,30, 12,30 – 15,00
Streda: 7,30 – 11,30, 12,30 – 17,00
Piatok: 7,30 – 11,30, 12,30 – 15,00

Oslavy Dňa žien
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
žien sa v KSC Fontána uskutočnilo
8. marca podujatie venované nežnému
pohlaviu. Prítomným dámam sa
prihovorili poslankyňa NR SR
Magdaléna Kuciaňová, viceprimátor
mesta Piešťany Michal Hynek aj
riaditeľka MsKS Marta Jurčová.
V kultúrnom programe vystúpila
kapela The Susie Haas Band.
eb

Likvidácia vozidiel

Jedná sa aj o vozidlá, ktoré boli
v minulosti odtiahnuté na určené
parkovisko firmy CARS IQ, s.r.o.,
na základe porušenia podmienok
stanovených v zákone o premávke
na pozemných komunikáciách.
Nové stromy boli vysadené aj na ulici A. Hlinku, kde na prelome rokov pribudlo nové
parkovisko s dvanástimi parkovacími miestami.
Na konci uplynulého roka bolo
v kúpeľnom meste vysadených
niekoľko desiatok drevín. Stromy
pribudli vo viacerých lokalitách.
Mesto vzrastlé stromy kúpilo od
českej firmy ARBOEKO, s.r.o., ktorá
predložila najvýhodnejšiu cenovú
ponuku. Za sedemdesiat drevín
mesto zaplatilo 4861 eur bez DPH.
Obvod listnatých stromov každého

V prípade otázok, resp. usmernenia
likvidácie starého vozidla, volajte na
telefónne číslo 0905/618 172.

druhu, ktorý bol predmetom kúpy
bol v rozpätí od 14 do 16 cm, ich
výška sa pohybovala v rozmedzí od
350 do 400 cm. Stromy pribudli
v lokalitách v rámci celého mesta –
na uliciach Čachtická, Komenského
aj A. Hlinku, dreviny boli vysadené
aj k novým detským ihriskám
a vybudovaným parkoviskám.
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Na Sídisku Adam Trajan vznikne od 1. apríla okrsok Mestskej polície
Od 1. apríla tohto roka budú na
verejný poriadok na najväčšom
piešťanskom sídlisku nonstop
dohliadať dvaja mestskí policajti.
Nové
vysunuté
pracovisko
mestskej polície vzniká v budove
deviatej základnej školy.
Na jednej dvanásťhodinovej
pracovnej zmene bude vždy jedna
dvojčlenná hliadka. Väčšinu dňa
budú muži zákona v teréne. Ich
revírom budú Sídlisko Adam Trajan,
Juh a Floreát. V týchto lokalitách
sa zamerajú najmä na kontrolu
verejného poriadku, dodržiavania
nočného pokoja a kontrolu majetku
mesta a občanov.
Vo vyhradených úradných hodinách
budú k dispozícii aj v novozriadenej
kancelárii, kde budú prijímať
podnety od samotných občanov.

Len na Sídlisku Adam Trajan žije
viac ako 5 tisíc ľudí.
Vytvorenie nového okrsku si
zatiaľ nevyžiadalo žiadne náklady.
Nemení sa počet mestských
policajtov a prenájom priestorov
je za symbolickú sumu. Prínosom
je aj to, že policajti budú úradovať
priamo v priestoroch základnej
školy. Mestskí policajti totiž vyvíjajú
aj rôzne aktivity zamerané na
prevenciu kriminality, kde priamo
spolupôsobia pri prednáškach
príslušníkov prevencie kriminality
na školách.
Účelom
zriadenia
nového
policajného okrsku je priblížiť
sa k občanom a rýchlejšie riešiť
vzniknuté problémy v najľudnatejšej
časti mesta.
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Predloženie podnetov na zmenu Územného plánu centrálnej mestskej zóny
V zmysle § 17 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (Stavebný zákon) v znení
neskorších zmien a doplnkov
môže Mesto Piešťany ako príslušný
orgán územného plánovania riešiť
obstarávanie územnoplánovacej
dokumentácie, resp. jej zmien
a doplnkov aj z podnetov iných
orgánov štátnej správy a obcí
a z podnetov fyzických alebo
právnických osôb.
Posúdenie takýchto podnetov
je v kompetencii mestského
zastupiteľstva mesta, pričom je
vo väzbe na rozsah navrhovanej
zmeny prihliadané aj na efektívnosť
celého procesu obstarávania zmien
a doplnkov ÚPN.
V zmysle stavebného zákona
je
hierarchicky
najnižším
územnoplánovacím dokumentom,
určujúcim regulatívy pre funkčné
využívanie a priestorové usporiadanie

územia, územný plán zóny. Tento
územný plán musí byť v súlade so
záväznou časťou územnoplánovacej
dokumentácie vyššieho stupňa.
Vzhľadom na uvedené a vo väzbe
na schválenie poslednej aktualizácie
Územného plánu mesta Piešťany
(Zmeny a doplnky č. 10/2011
schválené dňa 26.5.2016) pripravuje
mesto Piešťany obstarávanie Zmien
a doplnkov Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Piešťany
v súvislosti s jeho aktualizáciou po
preskúmaní.
V rámci tejto aktualizácie ÚPN
CMZ budú riešené jednak zmeny
vyplývajúce z vyššieho stupňa
územného plánu – platného ÚPN
mesta Piešťany, jednak zmeny
vyplývajúce z jednotlivých podnetov
fyzických a právnických osôb.
S cieľom riešiť obstarávanie zmien

a doplnkov ÚPN CMZ komplexne,
vyzýva mesto Piešťany všetkých
občanov, ktorí majú záujem o zmenu
Územného
plánu
centrálnej
mestskej zóny Piešťany, aby svoj
podnet (žiadosť) doručili Mestu
Piešťany:
Mestský úrad Piešťany – Oddelenie
stavebných služieb a rozvoja mesta,
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
v termíne do 15. apríla 2017.
Podnety tých fyzických a právnických
osôb, ktoré už boli v minulosti na
Mestský úrad Piešťany doručené,
sú zaevidované a budú predmetom
obstarávanej aktualizácie ÚPN
CMZ.
Prípadné bližšie informácie je
možné získať na:
Oddelení stavebných služieb
a rozvoja mesta – číslo dverí
31 – Ing. arch. Petra Konečná,
tel.: 033/77 65 473
Ing. arch. Petra Konečná

Piešťanské gymnázium je tretie najlepšie v kraji

Deň s primátorom
Primátor Piešťan Miloš
Tamajka pozýva všetkých
občanov na ďalšie stretnutie,
ktoré sa uskutoční v piatok
7. apríla 2017 v čase od 10,00
do 13,00 hod. v priestoroch
Klientskeho centra na prízemí
Mestského úradu v Piešťanoch.
Priestory sú bezbariérové.
Stretnutia primátora s občanmi
sú predbežne každý prvý piatok
v mesiaci (v prípade zmeny
budeme informovať).
Primátora môžete kontaktovať
aj prostredníctvom adresy:
primator@piestany.sk

Poslanecká kancelária
Stretnutia s občanmi pravidelne
organizujú
aj
poslanci
mestského
zastupiteľstva.
Občanom sú k dispozícii podľa
harmonogramu zverejnenom
na webovej stránke mesta
P i e š ť a ny – w w w. pi e s t a ny.
sk v priestoroch zasadacej
miestnosti Mestskej knižnice
na Školskej ulici (2. poschodie).
Občania sa môžu na poslancov
obrátiť aj prostredníctvom
telefonických kontaktov a
e–mailových adries, ktoré sú
takisto zverejnené na web
stránke mesta. E–mailové
adresy na poslancov sú v tvare:
meno.priezvisko@piestany.sk

Úradné hodiny

Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO znova zverejnil
rebríčky slovenských základných
a stredných škôl. V hodnotení
výsledkov žiakov obstáli aj
piešťanské vzdelávacie inštitúcie.
V hodnotení základných škôl sa
na najlepšej priečke umiestnila
Základná škola na Brezovej ulici. V
celoslovenskom meradle obsadila
58. miesto, v rámci Trnavského
kraja skončila na 4. priečke.
Základné školy – Trnavský kraj:
4. miesto – Základná škola na
Brezovej ulici
16. miesto – Základná škola na

Mojmírovej ulici
22. miesto – Cirkevná ZŠ sv. Marie
Goretti
31. miesto – Základná škola na
Holubyho ulici
V kategórii Gymnáziá sa znova
veľmi dobre umiestnilo piešťanské
Gymnázium Pierra de Coubertina.
V rámci celoslovenského rebríčka
obsadilo 34. miesto, v rámci kraja
skončilo na tretej pozícii.
Medzi
strednými
odbornými
školami si najlepšie viedla Hotelová
akadémia
Ľudovíta
Wintera.
Spomedzi všetkých slovenských
stredných odborných škôl skončila

na 52. mieste, v rámci Trnavského
kraja obsadila 5. miesto.
Stredné odborné školy – Trnavský
kraj:
5. miesto – Hotelová akadémia
Ľudovíta Wintera
16. miesto – Stredná priemyselná
škola elektrotechnická
19. miesto – Stredná odborná škola
záhradnícka
33. miesto – Stredná odborná škola
obchodu a služieb
35. miesto – Stredná odborná škola
technická
Kompletné výsledky sú zverejnené
na webovej stránke www.ineko.sk.

Mestský úrad Piešťany
Pondelok:
08.00 – 11.30 hod.
12.30 – 15.30 hod.
Streda:
08.00 – 11.30 hod.
12.30 – 16.30 hod.
Piatok:
08.00 – 11.30 hod.
12.30 – 14.30 hod.
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.

OO CR Rezort Piešťany
Začiatok roka je spojený s
organizovaním výstav cestovného
ruchu. Cieľom je prezentovať
nové produkty so snahou osloviť
návštevníkov pri rozhodovaní, kde
a s akým zameraním sa rozhodnú
stráviť svoje voľné chvíle v danom
roku.
Oblastná organizácia cestovného
ruchu Rezort Piešťany na týchto
výstavách nemôže chýbať. V tomto
roku sa už prezentovala na viacerých
výstavách – ITF Slovakiatour
Bratislava, Región tour Brno,
Reisemesse Drážďany, Holiday World
Praha, Dovolená a región, lázeňství
Ostrava. V prezentačnom stánku
Rezortu sa mohla odborná i laická
verejnosť oboznámiť s jedinečným

prírodným bohatstvom – bahnom,
termálnou vodou a s tým spojenými
rehabilitačnými službami, bohatou
tradíciou kultúrnych, spoločenských
a špotových podujatí, ktorými naše
mesto disponuje. Každá výstava sa
skladá z dvoch častí. Spravidla sú
prvé dni zamerané na stretnutia
profesionálov v danej oblasti a následné
dni sú určené pre širokú verejnosť,
čiže pre perspektívnych turistov.
Návštevníkom vieme ponúknuť
propagačné materiály približujúce
jednotlivé atraktivity nášho mesta a
možnosti aktívneho využitia voľného
času v blízkom okolí. Ostatní členovia
Rezortu, či už sú to Slovenské liečebné
kúpele Piešťany, Hotel Park a Hotel Máj,
obohatili ponuku stánku o špeciálne
akciové ponuky svojich služieb. Účasť
na výstavách má svoje nezastupiteľné
opodstatnenie a je potrebné v daných
aktivitách pokračovať.
Ing. Štefan Šiška

Výmena piesku

Služby mesta Piešťany
uskutočňujú v meste
každoročnú výmenu piesku
v pieskoviskách. Starý
piesok vyberajú a odvážajú.
Následne rozvezú a rozhrabú
nový praný piesok, ktorý
je vhodný do pieskovísk
detských ihrísk.

Stanovištia s polopodzemnými kontajnermi budú už čoskoro aj v Piešťanoch!
Vedenie mesta Piešťany spolu
s odbornými zamestnancami
Mestského úradu zamýšľajú v roku
2017 vybudovať dve testovacie
stanovištia s polopodzemnými
kontajnermi.
Na základe rokovaní so zástupcom
súčasnej zbernej spoločnosti Marius
Pedersen, a.s., ktorá disponuje
špeciálnym zberným vozidlom
potrebným na ich vyprázdnenie,
sme sa rozhodli pre zrealizovanie
pilotného projektu v našich
podmienkach.

Polopodzemné
kontajnery
so
sebou prinášajú niekoľko benefitov
– od lepšieho využitia zberného
miesta až po zlepšenie vzhľadu
a čistoty okolia. Polopodzemné
kontajnery zaberajú oveľa menej
plochy v porovnaní s klasickými
nádobami na odpad, čo umožňuje
využiť uvoľnený priestor napr.
pre parkovacie miesta, rozšírenie
zelene, či oddychové zóny.

Týmto projektom by sa aj mesto
Piešťany pridalo k ostatným
mestám, ktoré už takéto spôsoby
zberu v súčasnej dobe testujú, ale aj
celoplošne zavádzajú.

Polopodzemný
systém
zberu
a vývozu odpadov vzhľadom
na svoju veľkú úložnú kapacitu
poskytuje priestor na zefektívnenie
manipulácie a vývozu odpadov.
Objem polopodzemného kontajnera
je totiž až päťnásobne väčší ako
majú súčasné 1100 litrové nádoby.

Teraz nás čaká fáza vytypovania
dvoch lokalít, ktoré by boli vhodné
na umiestnenie týchto stanovíšť.
Obidve stanovištia by sa mali stať
súčasťou husto obývanej lokality.

Ďalším pozitívom je skutočnosť, že
odpad je umiestnený v podzemí,
kde chlad zeme spomaľuje rozklad
baktérií a eliminuje s tým súvisiaci
zápach. V zime, naopak, zabránia

zamŕzaniu odpadu, čo doteraz
spôsobovalo
komplikácie
pri
vyprázdňovaní nádob na odpad.
Tieto typy kontajnerov tiež
znemožňujú prístupu zvierat
a zhromažďovaniu hlodavcov.
V polopodzemných kontajneroch
je možnosť monitorovania stavu
výšky odpadu prostredníctvom
zariadenia, ktoré prenáša informácie
pracovníkom zberovej spoločnosti.
Tieto informácie slúžia k lepšiemu
nastaveniu frekvencie vývozov.
Pilotný projekt so sebou prináša
aj určité obavy. Jednou z nich je
vzdialenosť nových stanovíšť od
bytových domov. Vo vybraných
lokalitách budú pôvodné miesta
s nádobami na odpad nahradené
centrálnym
stanovišťom
s
polopodzemnými kontajnermi, čím
sa mnohým obyvateľom predĺži
cesta ku kontajnerom.
Miloš Tamajka, M.B.A.

Pribudne nová škôlka
V kúpeľnom meste pribudne
približne
40
miest
pre
škôlkarov. V budove Základnej
školy na Holubyho ulici totiž
vznikajú dve nové triedy
materskej školy. Jej brány budú
otvorené už k školskému roku
2017/2018.
Radnica vybudovanie nových tried
financuje z vlastných zdrojov aj
z dotácie ministerstva. Ešte v roku
2015 mesto získalo peniaze z výzvy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR na rozšírenie a udržanie
kapacít materských škôl a vybudovanie
zariadení školského stravovania pri
nových materských školách. Piešťany
sa vtedy o peniaze uchádzali
s projektom rozšírenia kapacít budovy
elokovaného pracoviska A. Dubčeka
ako súčasti Materskej školy Ružová
formou nadstavby.
Hoci mesto bolo úspešné, na tento
projekt mu boli schválené finančné
prostriedky len vo výške 55 tisíc eur.
Mesto preto požiadalo rezort školstva
o možnosť využitia poskytnutej
dotácie na zrekonštruovanie voľných
priestorov Základnej školy Holubyho.
Táto nová škôlka sa stane elokovaným
pracoviskom Materskej školy Staničná.
Týmto krokom sa racionálne využijú
voľné kapacity školy, územná lokalita
poskytne rodičom detí predškolského
veku i v tejto časti mesta umiestnenie
do škôlky.
V súvislosti s rekonštrukciou
areálu základnej školy pre potreby
materskej školy sa uvažuje nielen
nad rekonštrukciou interiéru, ale aj
exteriéru, čo súvisí s požiadavkami na
školské zariadenie v zmysle všeobecne
platných právnych predpisov a to tak,
aby zodpovedal veku a potrebám detí
materskej školy.
Nové
elokované
pracovisko
materskej školy vytvorí priestor
približne pre 40 detí, v závislosti
od vekovej štruktúry prijatých
detí. Týmto pádom sa v Piešťanoch
takmer úplne vyrieši každoročný
problém s nevybavenými žiadosťami
o umiestnenie detí do materských
škôl.
Elokované pracovisko Holubyho 15
Piešťany ako súčasť Materskej školy
Staničná 2, začne svoju činnosť od
4. septembra 2017. Viac informácií
získate na Oddelení sociálnych
a školských služieb – tel. číslo:
033/77 65 464, ako aj počas zápisov
do materských škôl.
PhDr. Jolana Podobová, eb

Otvorený list občianky mesta Piešťany poslancom MsZ Piešťany
Píšem vám o mojich poznatkoch
a hlavne nedostatkoch mesta
Piešťany, s ktorými sa stretávam
pri sprevádzaní návštevníkov po
našom peknom meste:
– naša staručká Eva bola postavená
v roku 1934 a funkčná je len v lete,
vnútorná hala s bazénom je už
mnoho rokov zatvorená. Piešťany
ako kúpeľné mesto nemajú žiadne
kúpalisko
pre
dovolenkárov,
kúpeľné domy majú svoje bazény
prístupné, ale iba ak je voľné miesto
a samozrejme s vysokými cenami
– keď prechádzame cez Kolonádový
most, na začiatku sa nachádzajú
dva prázdne priestory v zúboženom
stave a klienti sa pýtajú, čo tam bolo
a prečo je to prázdne. No dúfajme,
že to v sezóne bude prenajaté. Most
je v hroznom stave, na otvorenie
kúpeľnej sezóny sa umyjú okná,
ometú pavučiny a v priebehu leta
tam nikto viac nevkročí
– hotel Slovan, pýcha Piešťan,
nádherná stavba z roku 1984, je
zatvorený. Oproti Slovanu bol pekný
parčík, kde bola fontána a lavičky,
teraz je všetko zakryté škaredým
plotom. Môj názor je odkúpiť Slovan
za symbolickú cenu a z eurofondov
opraviť

– pešia zóna a Hotel Lipa – mal by
existovať nejaký spôsob ako osloviť
majiteľa, aby to zbúral alebo
niečo s tým urobil, pretože nie je
možné, aby na začiatku pešej zóny
kúpeľného mesta bola táto ruina
– budova Zelený strom, sídlo
Winterovcov – za špinavými oknami
v prízemí rolety a prázdno. Krásna
budova, ktorá by mala byť pýchou
v centre mesta a slúžiť ako hotel,
prípadne ho možno prebudovať
na penzión pre starých ľudí. Za
budovou je tiež pekná záhrada
– lesopark Červená veža, ktorá
síce nepatrí Piešťanom, ale obci
Banka, je hanbou okolia nášho
mesta, pretože schody sú zarastené
trávou, zelinou, sú tam popadané
stromy (prales), lavičky sú len
pahýle a budova, kedysi vychýrená
reštaurácia s nádhernou terasou,
je za stromami teraz skrytá ako
obludná stavba. To je slávny
lesopark. Treba aj apelovať na
starostku Banky
– aj bývalé termálne kúpalisko
s chatovou osadou a campingom
je zarastené burinou a kedysi to
bolo vychýrené kúpalisko. Ešte
by som chcela pripomenúť, že sa

pýšime najväčším počtom bicyklov
na obyvateľa a v meste nemáme
vybudované cyklochodníky
Takže to je asi všetko, písala som
to v dobrom vedomí, že aspoň
niečo z toho by sa mohlo napraviť.
Dúfam, že sa v zastupiteľstve nájde
viac poslancov, ktorí majú záujem,
aby naše mesto prekvitalo ako
kedysi. Milujem Piešťany, a preto keď
sprevádzam návštevníkov Piešťan,
s láskou im rozprávam o histórii
aj rôzne perličky a oni vďačne
počúvajú, ale bohužiaľ, to čo som teraz
opísala, jednoducho neviem vysvetliť.
Nehľadajme výhovorky, prečo sa to
nedá zrealizovať , ale snažme sa urobiť
všetko pre zlepšenie situácie v našom
meste. Piešťany potrebujú novodobého
Ľudovíta Wintera.
občianka mesta Piešťany

Nabíjanie elektromobilov
Radnica v ostatných dňoch
rokuje so zástupcami spoločnosti
Západoslovenská energetika, a.s.,
o možnosti umiestnenia nabíjacej
stanice elektrickej energie pre
elektromobily v našom meste.
Hľadá sa vhodné stanovište na
verejných
priestranstvách.
V prípade dohody je predpoklad,
že vlastníci elektromobilov si už
v tomto roku natankujú aj u nás.
Piešťany sa realizáciou tohto
projektu zaradia do siete miest
s možnosťou doplnenia elektrickej
energie pre elektromobily na
hlavnom ťahu v rámci Slovenskej
republiky. Začiatok cesty budovania
nabíjacích staníc v Piešťanoch je
nevyhnutný trend budovania novej,
modernej, dopravnej infraštruktúry
v meste.
Ing. Eduard Strapatý

Otvorený list bol zverejnený
na základe žiadosti poslanca
Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany Petra
Veverku a nevyjadruje názor
redakčnej rady periodika
Radnica informuje. Meno
autorky otvoreného listu
máme k dispozícii v redakcii.
eb

Prvý tohtoročný Piešťanec Viktor Halaška navštívil mestský úrad
RDD Kocurice

Prvé tohtoročné bábätko Viktor Halaška zavítal v sprievode svojich rodičov na mestský úrad. Viktorko sa narodil
ešte 3. januára 2017 ráno s mierami 3790 gramov a 52 centimetrov. Šťastní rodičia Martina a Michal Halaškovci
nešetrili na svojho druhorodeného synčeka chválami. Z pokojného chlapčeka sa doma teší aj 6 – ročný brat Miško.
Malému Viktorovi zaželal primátor najmä veľa zdravia.

Dňa 6. februára sa uskutočnilo
na Mestskom úrade rokovanie
o možnostiach využitia bývalého
objektu rodinného detského domova
v Kocuriciach. Rokovania sa
zúčastnili: primátor mesta Piešťany
Miloš Tamajka, prednosta Mestského
úradu Piešťany Eduard Strapatý,
viceprimátor mesta Michal Hynek,
Ema Žáčková – vedúca Oddelenia
sociálnych a školských služieb, Peter
Mihalik – vedúci Oddelenia IT
a majetkových služieb a poslanci
Zita Bruncková, Peter Tremboš a Petr
Veverka a občan mesta Piešťany
Michal Trnovec. Po predbežných
dohodách o spolupráci vykonali hostia
zo Slovenskej technickej univerzity
Bratislava osobne obhliadku objektu
bývalého RDD Kocurice. Očakáva
sa zadanie projektových prác pre
študentov už v zimnom semestri
a následne súťaž predložených
projektov pre v ý ber projektu
k realizácii.
Petr Veverka

Separovanie odpadov na území mesta Piešťany

Od januára roku 2016 vstúpil do
platnosti nový zákon č. 79/2015
Z.z. o odpadoch, ktorý so sebou
priniesol zásadné zmeny v oblasti
odpadového hospodárstva. Jednou
zo zmien bolo zavedenie rozšírenej
zodpovednosti výrobcov, na základe
ktorej museli všetky mestá a obce
pristúpiť k uzatvoreniu zmlúv
s organizáciami zodpovednosti
výrobcov (OZV). Tieto organizácie
boli povinné prevziať aktuálny
systém a financovanie celého
separovaného zberu.
Mesto Piešťany si v prvej polovici roka
2016 po rokovaniach s viacerými
OZV vybralo za svojho zmluvného
partnera OZV NATUR–PACK, a.s.,
ktorá od 1.7.2016 prebrala systém
a financovanie separovaného zberu
komunálnych odpadov na území
mesta Piešťany a v miestnej časti
Kocurice. NATUR–PACK, a.s.,
okrem financovania separovaného
zberu v súčasnosti zabezpečuje
aj osvetovú činnosť vo forme
vzdelávacieho seriálu, prednášok
a tlačených propagačných materiálov,
ktoré majú prispieť k zvýšeniu
povedomia občanov a žiakov
materských, základných a stredných
škôl. Naďalej platí, že všetky
potrebné služby spojené s odvozom,
likvidáciou a zhodnotením odpadov
vyprodukovaných na území mesta
Piešťany zmluvne zabezpečuje
spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
Náklady za odvoz a uloženie
komunálneho odpadu sa za druhý
polrok 2016 podarilo znížiť o 105
tisíc eur. Aj napriek tomu, že
v
predchádzajúcom
období
bola
verejnosti
interpretovaná
informácia o zásluhe jednotlivca
v tejto oblasti, pravdou je, že
uvedené zníženie nákladov sa

dosiahlo zavedením novej legislatívy
do praxe a pokračovaním vysokej
zodpovednosti obyvateľov Piešťan pri
separovaní odpadov. V súčasnej dobe
sa na území mesta Piešťany separuje
14 zložiek komunálnych odpadov
– papier, plasty, sklo, tetrapaky,
kovy,
biologicky
rozložiteľný
odpad, kuchynský odpad, žiarivky,
odpadový olej, elektroodpad, batérie
a akumulátory, farby, jedlé oleje a tuky
a šatstvo, textílie a obuv. K zlepšeniu
separovaného zberu prispievajú
nielen vhodné podmienky na
triedenie, ktoré boli vytvorené na
území mesta, ale predovšetkým
aj ochota obyvateľov zapojiť sa
do separovaného zberu. Musíme
mať na pamäti, že dôsledným
separovaním odpadov chránime
životné prostredie a zároveň sa šetria
aj finančné prostriedky mesta.
Je to náš spoločný výsledok a touto
cestou vám, všetkým obyvateľom
Piešťan,
zamestnanci
úseku
životného prostredia MsÚ ďakujú
za zodpovedný prístup. Svojim
pričinením v oblasti separácie
odpadov a pri samotnom znižovaní
ich tvorby, každý obyvateľ vyjadruje
svoj osobný postoj k tvorbe
a udržaniu si zdravého životného
prostredia v našom meste, ale aj
všeobecne.

Verejné obstarávanie šatní mestskej polície
Transparentnosť naša každodenná
alebo konalo mesto Piešťany
vo verejnom obstarávaní šatní
Mestskej polície účelne, efektívne
a hospodárne?
O dotknutom predmete obstarávania
sa veľa povedalo, no však často
polopravdy a účelové lži, ktoré majú
navodiť pocit korupcie, manipulácie
a zavádzania. Na začiatku chcem
povedať, že čo je zákonné, to je
aj transparentné. Keby sme toto
spochybnili, bola by to deštrukcia
právnych noriem aj práva samotného.
Keď niekto kladie odporúčania
Transparency International nad
zákon, vedome manipuluje s verejnou
mienkou.
Tieto
odporúčania
mimovládnej
organizácie
totiž
nemôžu byť nad zákon. Jej
odporúčania nemajú ani záväzný ani
vykonávajúci charakter. Čiže názory
hlavného kontrolóra, poslancov
alebo médií, že by chceli mať postup
transparentnejší neobstoja, lebo je
to len subjektívny pohľad na celý
postup verejného obstarávania, bez
objektívnych skutočností, ktoré môžu
ohraničiť len zákony SR a právo
samotné. Chcem preto uviesť fakty,
ktoré doteraz neboli prezentované.
V médiách prebehla informácia, ktorá
bola účelovo podaná tak, že mala byť
realizovaná prestavba (rekonštrukcia)
za účelom celkovej modernizácie
šatní mestskej polície. Uvádzam preto,
že podľa poistnej zmluvy sa jednalo
o obstaranie následkov živelnej
pohromy, čiže vyhorenia strechy,
obhorenia a následnej deštrukcie
múrov šatní mestskej polície. Čiže,
keď sme chceli, aby prebehlo riadne
poistné plnenie, nemohli sme nič
upravovať a ani prestavovať, museli

sme zachovať pôvodné stavebné
parametre dotknutého predmetu.
Následný rozpočet bol zložený
z finančných prostriedkov mesta
v objeme 50 tisíc eur, 11 699,83
eura z poistky – poistnej udalosti,
rozpočtovým opatrením v sume 9 200
eur, Dodatkom č. 1 v objeme 4 298,46
eura, Dodatkom č. 2 v objeme 64,01
eura, dodatkom č. 3 mínus 311,87
eura. Celková cena s DPH bola 80 813
eur.
V médiách odznelo veľa názorov,
že dielo je veľmi predražené. Boli
porovnania, že za stávajúcu cenu
by sa dal postaviť rodinný dom
na spôsob bungalovu. Každý, kto
prestavoval alebo rekonštruoval vie,
že stavať niečo nové je oveľa lacnejšie,
častokrát aj násobne, ako niečo
opravovať a rekonštruovať. Do
rekonštrukcie totiž boli zahrnuté
položky na demontáž strechy, sanáciu
omietok, likvidáciu stavebnej sute aj
stavebného materiálu. Zhotovenie
a realizácia stavby sú oveľa
náročnejšie, lebo sa musí prispôsobiť
daným špecifikám stavby. Celý postup
je riadne zdokumentovaný. Položky
boli ocenené podľa výkazu a výmeru,
prebehol riadny stavebný dozor. Čo
sa týka verejného obstarávania –
postup pri verejnom obstarávaní bol
skontrolovaný Úradom pre verejné
obstarávanie. Bolo skonštatované,
že nebol porušený zákon, čiže celý
postup prebehol podľa zákona
a zákonným postupom.
Čo povedať nakoniec, azda len toľko,
že dôležité sú fakty, nie to, čo by bolo
keby... Čo je často pretraktované
v médiách bez akejkoľvek objektívnej
informácie a faktov.
JUDr. Pavol Vermeš, PhD.

Pri tejto príležitosti ďakujeme aj
OZV NATUR–PACK, a.s., a zberovej
spoločnosti Marius Pedersen, a.s.,
s ktorými mesto Piešťany v tejto oblasti
spolupracuje a ktoré nám pomáhajú
v udržaní vysokého štandardu úrovne
separácie a informovanosti obyvateľov
mesta.
Oddelenie stavebných služieb a
rozvoja mesta MsÚ Piešťany –
životné prostredie
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