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Editoriál
Milí Piešťanci, v týchto dňoch je,
bohužiaľ, opäť hlavnou témou nielen nášho mesta, ale celého piešťanského okresu a trnavského kraja
– Trnavská vodárenská spoločnosť.
Informácie o možnom tunelovaní
spoločnosti pri výstavbe kanalizácie v Kátlovciach nás donútili ako
zástupcov akcionárov konať. Spoločne so starostkou Maduníc a primátorkou Vrbového sme predsedovi dozornej rady TAVOS-u a súčasne trnavskému primátorovi Petrovi
Bročkovi poslali otvorený list – výzvu na zastavenie stavby Dobudovania kanalizácie v obci Kátlovce v
sume za takmer 600 tisíc eur.
Prečo? Po tom, čo sme si v jednom
trnavskom regionálnom týždenníku prečítali článok plný podozrení
na úmyselné konanie a pochybenia
vedenia spoločnosti TAVOS, nechcelo sa nám veriť, že by naozaj len
pár týždňov potom, čo sa nás zbavili, boli niečoho takého schopní.
Avšak keď sme si tieto podozrenia
začali overovať prostredníctvom
zverejnených objednávok, faktúr a
dodatkov k zmluvám, tieto naozaj
nasvedčujú tomu, že zverejnené
informácie by mohli byť pravdivé.
A teda je možné sa domnievať, že
kanalizácia v Kátlovciach je až trojnásobne predražená.
Máme za to, že spoločnosti, ale aj
akcionárom môžu hroziť rozsiahle
škody. O týchto skutočnostiach sme
už aj informovali zástupcov médií,
keď sme v polovici októbra zorganizovali tlačovú konferenciu. Na
nej sa okrem mňa a starostky Maduníc Aleny Jelušovej a primátorky
Vrbového Emy Maggiovej zúčastnili aj starostovia Trebatíc a Dolného Lopašova Juraj Valo a Jozef
Petušík. Novinárov sme upozornili

aj na ďalšie „zaujímavé“ zmluvy,
ktoré vedenie TAVOS-u v uplynulých týždňoch podpísalo – zmluva
s personálnou agentúrou, ktorá za
výber generálneho riaditeľa zinkasuje minimálne 10 tisíc eur, zmluva
na analýzu majetkovo-fi nančnej
situácie za viac ako 10 tisíc, zmluva na právne poradenstvo za 3 tisíc
eur mesačne, pričom v spoločnosti sú dve právničky atď. Máme za
to, že tieto a ďalšie zmluvy sú pre
Trnavskú vodárenskú spoločnosť
nevýhodné. Máme za to, že aj toto
je negatívnym dôsledkom nášho
odvolania z orgánov spoločnosti a
toho, že druhý a tretí najväčší akcionár (Piešťany a Vrbové) stratili
svojvôľou trnavského primátora
vplyv v TAVOS-e.
Aj preto vyzývame predsedu
Dozornej rady spoločnosti – primátora Trnavy Petra Bročku, podpredsedu Dozornej rady – starostu obce Kátlovce Pavla Johanesa,
predsedu Predstavenstva Pavla
Nižnánskeho a podpredsedu Predstavenstva – starostu obce Ružindol Vladimíra Púčika k tomu, aby
odstúpili zo svojich funkcií v orgánoch Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Zároveň sa v najbližších
dňoch obrátime aj na orgány činné
v trestnom konaní.
Miloš Tamajka

Piknik v mestskom parku

Dňa 23. septembra sa konal Piknik v parku. Organizátorom bolo
mesto Piešťany, do projektu sa zapojilo niekoľko ďalších partnerov.
Piknik bol spojený s otvorením zrevitalizovaného priestoru v mestskom parku, na ktorom usilovne
pracovali Služby mesta Piešťany
niekoľko týždňov pred konaním
podujatia.
Podujatie slávnostne otvoril primátor Miloš Tamajka a spoločne s
riaditeľkou Služieb mesta Piešťany
(SMP) Hanou Dupkaničovou prestrihli pásku a oficiálne otvorili
priestor. Súčasťou zrevitalizovanej
zóny je taktiež Bylinková záhrada,
ktorá bola vysadená pracovníkmi
SMP a pomocnú ruku k dielu priložili aj aktívni seniori z organizácie
AkSen.
Zámerom projektu Piknik v parku bolo zorganizovať podujatie určené miestnym obyvateľom, organizáciám i podnikateľským subjektom, ktorí spoločne strávia chvíle v
príjemnom prostredí, pri dobrom
jedle, nálade a množstve sprievodných aktivít, ktoré ich odtrhnú od
moderných výdobytkov dnešnej
doby ako sú telefóny, počítače, hracie konzoly a vytvorí sa tak priestor

na rozvoj komunitného života, tým
najlepším spôsobom aký môže byť
a to osobným stretnutím. A to sa
skutočne podarilo. Podujatie sa tešilo veľkému záujmu, akciu celkovo
navštívilo viac ako 700 ľudí.
Pre návštevníkov boli pripravené
piknikové deky, oddychové lehátka, občerstvenie ale i požičovňa
športových hier, spoločenská oddychová zóna, kde si mohli návštevníci zahrať stolové spoločenské hry i
oddýchnuť pri dobrom občerstvení.
Veľký záujem bol i o legovňu, kde
sa malí i veľkí návštevníci mohli
zahrať s kockami lego, športové
súťaže pre deti, na ktoré po splnení
jednoduchých úloh čakali zaujímavé odmeny a o tanečnú zábavu sa
postarali maskoti SpongeBob, Olaf,
Psík, Myška i náš Páv Adam.
Za organizáciu Pikniku v parku
ďakujeme partnerom, ktorý podujatie podporili a to Nadácia ZSE,
CM Language Services, Občianske
združenie Myška, Žiwell, Materské
centrum Úsmev, AkSen - aktívny
senior, Plantex, Služby mesta Piešťany, Mestské kultúrne stredisko,
Olio- Portugalské a španielske delikatesy.
Lenka Slimáková

Z rokovania mestského zastupiteľstva
6. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany sa
uskutočnilo 29. septembra 2016.
MsZ na rokovaní okrem iného:
▶ vzalo na vedomie zánik mandátu
poslanca Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany Ing. Jána Jánošíka
▶ schválilo odvolanie predsedu
Komisie pre bezpečnosť a verejný
poriadok Ing. Jána Jánošíka na základe zániku mandátu poslanca
▶ vzalo na vedomie nastúpenie
náhradníka pána Petra Veverku za
poslanca Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany vo volebnom obvode číslo I.
▶ vzalo na vedomie zloženie sľubu
poslanca Petra Veverku
▶ schválilo Mgr. Michala Hyneka
za predsedu Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok
▶ odporučilo Službám mesta Piešťany naďalej analyzovať vzniknuté
náklady na poskytovanie cintorínskych služieb s cieľom získania
informácie o ich oprávnenosti a
efektívnosti, spracovať snímky
pracovnej doby všetkých zamestnancov, čím sa získajú doplňujúce
informácie o využívaní ich pracovného času
▶ uložilo Mestskému úradu v spolupráci so Službami mesta Piešťany pripraviť detailnú špecifikáciu
činností Strediska pietnych služieb a ich rozdelenia na jednotlivé
segmenty údržby, správy, pohrebných služieb ako podklad pre prípadné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže alebo ďalšie riešenie
optimalizácie Strediska pietnych
služieb
▶ odporučilo, aby o ušetrené finančné prostriedky za triedený
zber odpadu v roku 2017 znížili
Služby mesta Piešťany ceny za cintorínske služby

▶ vzalo na vedomie „Návrh optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov“
▶ schválilo doplniť do návrhu
VZN v článku 9 – Stavby na pohrebiskách bod. č. 8 s nasledovným
znením: Vykonávať kamenárske
práce na pohrebiskách v nedeľu a
vo sviatok je zakázané
▶ schválilo upraviť Cenník pohrebných služieb v Prílohe č. 1 o
vylúčenie odpisov premietnutých
v kalkulácii ceny v položkách 298
– Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska na
Žilinskej ceste k pohrebnému obradu (1,5 hod.) z navrhovanej ceny
89,60 eur na sumu 65,40 eur, 300
– Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska
na Bratislavskej ceste k pohrebnému obradu (1,5 hod.) z navrhovanej
ceny 89,60 eur na sumu 65,40 eur,
301 – Poskytnutie krátkodobého
užívania márnice v MČ Kocurice
k pohrebnému obradu z navrhovanej ceny 65 eur na sumu 50 eur
▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany, ktorým
sa určuje prevádzkový poriadok
pohrebísk v meste s pripomienkami poslancov
▶ schválilo vyradenie a likvidáciu
neupotrebiteľného majetku Mesta
Piešťany v úhrnnej obstarávacej
hodnote 36 057,89 eura
▶ schválilo návrh delegovaného
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole M. R. Štefánika, Petra Veverku
▶ vzalo na vedomie Informáciu
o predložených projektoch podľa
Štatútu participatívneho rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2016
▶ schválilo prevod vlastníctva
pozemkov p.č. 8055/9, 8055/10,
8055/11, 8242/2 a 8242/3 v celkovej

hodnote 187 377 eur pre MS Finance 5, s.r.o.
▶ schválilo prostriedky získané
z predaja pozemkov p.č. 8055/9,
8055/10, 8055/11, 8242/2 a 8242/3
viazať na výdavkovú položku rozpočtu mesta Piešťany – Plaváreň
Piešťany
▶ stiahlo návrh na prevod vlastníctva majetku mesta Piešťany k.
ú. Kocurice (bývalý Rodinný detský domov Kocurice) obchodnou
verejnou súťažou z rokovania MsZ
▶ vzalo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k
30.6.2016
▶ vzalo na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície za prvý polrok 2016
▶ vzalo na vedomie Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku
dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2016
▶ schválilo, aby Mestský úrad
Piešťany zorganizoval pracovné
stretnutie za účasti riaditeľov ZŠ a
Knižnice, ako aj zástupcov seniorov so spoločnosťou NATUR-PACK
o osvetových aktivitách zameraných na triedenie odpadu v meste
Piešťany
▶ odporučilo Mestskému úradu
Piešťany zabezpečiť vypratanie
priestorov bývalej 8. ZŠ a následné
zabezpečenie vstupu do budovy,
podľa možnosti čo najskôr
▶ odporučilo primátorovi mesta
vstúpiť do rokovania s vedením
Slovenských liečebných kúpeľov
Piešťany a.s., o možnosti dlhodobého prenájmu Kúpaliska Eva
na dobu 30 rokov.
7. riadne zasadnutie MsZ
sa uskutoční 10. novembra 2016
o 14,00 hod v Mestskej knižnici.

Zber veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a kovového
odpadu v meste Piešťany - jeseň 2016
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DÁTUM A ČAS ZBERU

LOKALITA ZBERU

22.10.2016 (sobota), 8:30 – 11:30

Sídlisko A. Hlinku – parkovisko za OD Kocka

29.10.2016 (sobota), 8:30 – 11:30

Sídlisko Nikola Teslu –vnútroblok pri detskom ihrisku
(za Family centrom)

05.11.2016 (sobota), 8:30 – 11:30

Nám. Janka Krála – oproti MsKS Krasko

12.11.2016 (sobota), 8:30 – 11:30

Sídlisko Valová - vnútroblok pri Potravinách PT
univerzál

Deň
s primátorom
Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v
piatok 4. novembra 2016 v čase od
10,00 do 13,00 hod. v priestoroch
Klientskeho centra na Mestskom
úrade 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 e-mailu – primator@
piestany.sk

Poslanecká
kancelária
Chcete si podebatovať s poslancami? Členovia mestského zastupiteľstva sú pre občanov k dispozícii
v nových priestoroch – v zasadačke na druhom poschodí mestskej
knižnice v týchto termínoch:
9.11.2016 – 15,00 – 16,00 – Jozef Malík a Matúš Kromholc
15.11. – 14,30 – 16,00 – Andrej Klapica
21.11. – 14,00 – 15,00 – Jozef Drahovský

POZVÁNKA
Seniorský parlament Piešťany
pozýva svojich členov a verejnosť
na svoju plenárnu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8. novembra
2016 o 14,00 hod. v priestoroch
Mestskej knižnice Piešťany.
Ing. Štefan Škulec, PhD.
predseda SP

Výstavba
nájomných bytov
Mesto Piešťany plánuje výstavbu
nájomných bytov. Z dôvodu zistenia záujmu o nájom nájomných
bytov sme sa rozhodli uskutočniť prieskum, na základe ktorého
mesto rozhodne o ďalšom postupe.
Prieskum záujmu bude slúžiť ako
nezáväzná informácia pre mesto
Piešťany, o aké byty a v akom rozsahu majú obyvatelia mesta záujem.
Prieskumný dotazník je zverejnený
na webovej stránke mesta - http://
www.piestany.sk/transparentne/
vystavba-najomnych-bytov-1/

RADNICA informuje

Z činnosti
Mestskej polície
V období od 15.08.2016 do
30.09.2016
riešili
príslušníci
Mestskej polície mesta Piešťany
celkovo 341 priestupkov. Z tohto počtu bolo až 319 dopravných
priestupkov, 4 priestupky v zmysle
§ 50 Zák. 372/90 Zb. – krádež a 18
priestupkov v zmysle § 46 Zák.
372/90 Zb. proti poriadku v správe (VZN mesta Piešťany č.18/2007
o odpadoch, VZN č.2/2015 daň za
užívanie verejného priestranstva,
Zák. č. 282/2002 o podmienkach
držania psov a pod.)
V 195 prípadoch boli uvedené
priestupky riešené v blokovom konaní. U zvyšných priestupkov bolo
upustené od sankcie prípadne boli
riešené v správnom konaní. Hliadky mestskej polície v uvedenom
období pravidelne kontrolovali
mestské objekty, kde bolo počas
denných aj nočných zmien vykonaných až 682 kontrol. Mestskí
policajti boli okrem toho vysielaní
na riešenie rôznych telefonických
oznámení.
Peter Gogol
msp@mp.piestany.sk
Stála služba: 033/77 268 02
Tiesňová linka: 159

Úradné hodiny
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
Tel.: 033/77 65 111, 033/77 65 311

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

RADNICA informuje

Názor poslanca: Michal Fiala

V poslaneckom klube Spoločne
pre Piešťany sa už dlhšie zaoberáme nebezpečnou dopravnou
situáciou v okolí Lodenice. V tejto
lokalite sa koná veľké množstvo
kultúrnych a športových akcií.
Pri prejazde týmto úsekom medzi

novovybudovanou lávkou ponad
potok Dubová v smere k Lodenici
chýba chodník aj cyklochodník.
Počas leta je tento úsek nadmieru preplnený. Nebezpečné situácie
sa vytvárajú nielen pre korčuliarov,
cyklistov, mamičky s kočíkmi a
klientov z ADELI Medical Center,
ale aj všetkých obyvateľov a návštevníkov Piešťan. Nebezpečná situácia tu pretrváva viac rokov.
Vytvoreniu novej časti cyklochodníka na pozemkoch, ktoré
vlastní Slovenský vodohospodársky podnik a Ministerstvo vnútra
môže pomôcť aj fakt, že cyklotrasy
máme v Územnom pláne Piešťan
zadefinované ako verejnoprospešné stavby, čo by malo uľahčiť roko-

vania s vlastníkmi.
Vybudovanie prepojenia na Lodenici je naplánované v rozpočte
mesta na rok 2016 z financií, ktoré
získame predajom mestského majetku. Plánovaná hodnota stavby
je 31 500 eur plus projektová dokumentácia, ktorá by mala stáť 3 500
eur.
Ak sa financie pre tento projekt
nenájdu z predaja majetku v tomto
roku, tak poslanecký klub Spoločne pre Piešťany bude presadzovať
naplánovanie financií do rozpočtu
na rok 2017. Nebezpečná dopravná
situácia by sa mala v tejto obľúbenej lokalite po rokoch vyriešiť.
Michal Fiala
poslanec MsZ Piešťany

Delegácia z Piešťan v Poděbradoch
Partnerské mestá Piešťany a
Poděbrady rozbehli intenzívnejšiu spoluprácu. Začiatkom októbra vycestovali delegáti zo Slovenska k svojim západným susedom vymieňať informácie aj skúsenosti.
Cieľom pracovnej cesty bolo
stretnutie pracovníkov oboch
mestských úradov. Z Piešťan do
Poděbrad vycestovalo 8 ľudí –
druhý zástupca primátora, zástupcovia
Oddelenia personálnych
služieb, Oddelenia sociálnych a
školských služieb, Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta a
Oddelenia právnych a klientskych

služieb. Ďalej sa zúčastnili aj zástupcovia Mestskej polície, Mestskej knižnice a organizácie Služby mesta Piešťany. Piešťanci sa v
partnerskom meste dozvedeli viac
o fungovaní tamojšieho úradu a

jeho odborov a oddelení. Okrem
prehliadky radnice absolvovali aj
prehliadku mesta vrátane knižnice, informačného centra a novovybudovanej Záchrannej stanice
pre zranené živočíchy. Viceprimátor Tomáš Hudcovič sa oboznámil aj s fungovaním mestských
firiem – Technické služby města
Poděbrad s.r.o., Městská realitní
a.s. a Poděbradská sportovní s.r.o.
Vzájomná výmena skúseností
a informácií bude pokračovať začiatkom budúceho roka, kedy zástupcovia Poděbrad pricestujú do
Piešťan.
eb, foto: Tomáš Hudcovič

Podpísali Zmluvu o spolupráci
Medzi Mestom Piešťany a Pekinskou mestskou časťou Xicheng
došlo k posilneniu partnerstva.
Po tom, čo na konci roka 2014 zástupcovia oboch strán podpísali
Memorandum o nadviazaní priateľských vzťahov, došlo počas minulotýždňovej návštevy čínskej
delegácie k podpísaniu Zmluvy o
spolupráci.
Zmluvu o spolupráci medzi Pekinskou mestskou časťou Xicheng
a Mestom Piešťany podpísali za jednu stranu viceprimátor mesta Michal Hynek a za stranu druhú predseda čínskeho ľudového politického
poradného zhromaždenia mestskej
časti Xicheng Du Lingxin. Obe strany sa zaviazali dodržiavať základné

princípy partnerstva ako porozumenie a priateľstvo, nezávislosť,
rovnosť, vzájomný rešpekt a rozvoj,
zdieľanie poznatkov a skúseností.
Piešťany aj Xicheng si plánujú navzájom vymieňať informácie a skúsenosti v oblasti zdravia,
výskumu, vzdelávania, športu,

kultúry a iných oblastiach spoločného záujmu. Ústredným motívom
spoločného rokovania zástupcov
oboch strán boli možnosti spolupráce v oblasti kultúry, cestovného
ruchu, vzájomnej propagácie a investičné aktivity.
eb
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110 rokov železnice Piešťany – Vrbové

Služby mesta
informujú
Dňa 1.11.2016 bude presťahované stredisko „Trhovísk a parkovísk“
z Hviezdoslavovej ulice na centrálu
Služieb mesta Piešťany, na Valovú
ulicu 1919/44. Od toho dňa bude aj
predaj parkovacích kariet na tejto
adrese. Všetky ostatné služby trhovísk a parkovísk budú bezo zmeny,
taktiež aj čas predaja parkovacích
kariet - pondelok, streda piatok
od 7,30 – 11,30 a poobede od 12,30
– 15,00 hod. Podrobnejšie a aktuálnejšie informácie budú uvedené
vo všetkých dostupných médiách v
Piešťanoch.
Roman Skaličan

Narodeniny
najstaršej
Piešťanky

V sobotu 29. októbra 2016
o 10,00 hod. sa na železničnej stanici v Piešťanoch uskutoční významná oslava. V tento deň nás
bude deliť presne 110 rokov a 2
dni od uvedenia do prevádzky tejto trate.
Na oslave uvidíte výstavu historických fotografií. K jazde historickým motorovým vlakom na trati Piešťany - Trebatice - Krakovany
- Vrbové a späť bude hrať melódie
rakúsko-uhorskej monarchie cisársko-kráľovský komorný dychový orchester z Bratislavy v historických uniformách. Vo Vrbovom na
vás budú čakať rekreačné jazdy na
šliapacej a pákovej drezine.
Železničná trať Piešťany - Vrbové
je jednokoľajná zrušená železničná trať, ktorá spája Piešťany a Vrbové, patrila k nej dnes už nejestvujúca odbočka Trebatice – Rakovice.
Prevádzková dĺžka oboch tratí dosiahla 11,804 km. So stavbou začala v roku 1905 budapeštianska firma G. Gregersen a synovia, k otvoreniu trate prišlo 27. októbra 1906.

V roku 1951 bola zavedená osobná doprava aj medzi Trebaticami
a Rakovicami, fungovala na tejto
odbočke do roku 1971/1972. 3. júna
1973 bola trať Trebatice – Rakovice
úradne zrušená a neskôr aj zlikvidovaná. Zrušenie osobnej dopravy
na trati Piešťany – Vrbové sa uskutočnilo k 1. aprílu 1978. Časť trate
Piešťany - Vrbové bola zrekonštruovaná v dôsledku výstavby nadjazdu nad diaľnicou D1 v 80. rokoch 20. storočia. V súčasnosti trať
nadšenci v občianskom združení

ČANGO používajú na turistické
a spomienkové jazdy. Konajú sa tu
aj Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jazde na pákových drezinách.
Októbrovú oslavu sa podarí zorganizovať vďaka iniciatíve poslanca Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany a člena Seniorského parlamentu Petra Veverku. Akciu finančne podporí nadšenec železničnej dopravy a piešťanský podnikateľ Branislav Neumair.
J. Rais

Seniori sa stretli s poslankyňou NR SR

Najstaršia obyvateľka Piešťan
Oľga Osvaldíková dovŕšila dňa 17.
septembra 101 rokov. Narodeniny
oslávila v Alzheimer centre aj za
prítomnosti pracovníčok mestského úradu.

Seniorský parlament (SP) sa už
dlhší čas zaoberá aj problematikou chátrajúcich budov v Piešťanoch. Okrem hotelov Slovan a
Lipa sú v meste desiatky súkromných budov v dezolátnom stave, špatia mesto a neprispievajú k rozvoju turistického ruchu
Piešťan.
Členovia SP sa od minulého roka
zaoberali pasportizáciou súkromných domov, ako napríklad Chirana Market na Bratislavskej ulici.
Teda vďaka ich úsiliu sú už známi

majitelia, čísla parciel a podobne.
Tu však nastáva problém. Samospráva nemá zákonný prostriedok, ktorý by prinútil konkrétnych
vlastníkov starať sa o ich majetok
tak, aby nevznikal dojem, že mesto
bolo bombardované. Tak totiž pôsobí hrôzostrašné torzo obchodného centra na Trajane, hneď pri
vstupe do mesta.
Dňa 4. októbra 2016 sa poslankyňa Národnej rady SR a členka jej sociálneho výboru, JUDr. Magdaléna Kuciaňová, na základe žiadosti

Seniorského parlamentu, stretla
s jeho členmi - Máriou Smižanskou, Petrom Veverkom a Jiřím Raisom. Poslankyňa M. Kuciaňová sa
oboznámila s činnosťou Seniorského parlamentu a s jeho členmi hovorila o problematike chátrajúcich
budov v meste. Spoločne konštatovali, že problém Piešťan sa týka celej republiky. Pani poslankyňa M.
Kuciaňová sľúbila, že sa na základe svojej zákonodarnej iniciatívy
bude venovať aj tomuto problému.
J. Rais

Oznam – separovaný zber odpadov so zmenami
Od 1.7.2016 sa podľa nového zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch
zmenil systém financovania triedených zberov komunálnych odpadov v meste Piešťany. Náklady
na zabezpečenie služieb v súvislosti s triedenými zbermi komodít
(papier, plasty, sklo, viacvrstvové
kombinované materiály a kovy)
už hradí zmluvná Organizácia

zodpovednosti výrobcov (ďalej len
OZV) NATUR-PACK, a. s.
Realizáciu služieb pre mesto
Piešťany naďalej zabezpečuje zberová spoločnosť Marius Pedersen,
a. s. prevádzka Piešťany. Písomné
požiadavky na dodanie nádob na
separovaný zber odpadu, ktoré si
občania uplatnia na Oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta

Piešťany - životné prostredie, posudzuje a schvaľuje OZV NATUR-PACK, a. s. so zohľadnením plnenia štandardov zberu na obyvateľa za príslušnú komoditu a obdobie podľa vykonávacej vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015. Až po schválení zo strany OZV NATUR-PACK,
a. s., ktorá celý systém triedenia v
meste Piešťany financuje zberová

spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
prevádzka Piešťany nádoby pridelí.
Nakoľko ide o náročnú systémovú zmenu, ktorá si žiada spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov (OZV, mesto a zberová spoločnosť) sú v súčasnosti žiadosti na
pridelenie a výmenu nádob vybavované s oneskorením.
Team NATUR-PACK, a.s.
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