Mesto získalo viac
ako milión eur na
škôlky

Na Prednádraží
prebehnú sadové
úpravy

Agrorezort mestu schválil
dva projekty, ktorých cieľom
je zníženie energetickej
náročnosti materských
škôl Považská a Ružová.
Vyhlasovateľom výzvy
bola Slovenská inovačná a
energetická agentúra.

Na projekt sadových
úprav v okolí železničnej
a autobusovej stanice sa
mestu podarilo získať
takmer 80 tisíc eur. Okrem
masívnej výsadby tu budú aj
vymenené staré a doplnené
nové lavičky.
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Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky prikleplo
Mestu Piešťany finančné
prostriedky zo štátneho
rozpočtu vo výške 15 tisíc eur
na výkon prác na vojnových
hroboch. Peniaze budú
využité na čiastočné krytie
opravy Pamätníka padlým v
I. svetovej vojne.

ZDEVASTOVANÁ ŠTÚROVA ULICA SA V TOMTO ROKU DOČKÁ REKONŠTRUKCIE
Mesto
Piešťany
pripravuje
kompletnú rekonštrukciu miestnej
komunikácie Štúrova v priestore
danom uličnou čiarou MK Štúrova
ulica až po napojenie na Námestie
1. Mája ku kruhovej križovatke
z jednej strany, na druhej
strane po obslužnú spojovaciu
komunikáciu Štúrova - Štefánikova,
vrátane napojenia vodorovného

dopravného
značenia
na
strane od MK Štefánikova.
Miestna komunikácia je v zlom
technickom stave a nutne vyžaduje
rekonštrukciu. V súčasnosti je
existujúca komunikácia riešená
ako jednosmerná s protichodným
cyklistickým
chodníkom
a chodníkmi na oboch stranách
komunikácie. V smere jednosmernej

premávky sú vyznačené pozdĺžne
parkovacie stojiská. Navrhované
šírkové parametre rekonštrukcie
komunikácie
vychádzajú
z existujúceho usporiadania, nakoľko
rekonštruovaná komunikácia má
šírkové usporiadanie limitované
existujúcou zástavbou. V zmysle
projektovej dokumentácie, ktorú
pripravuje v súčasnosti projektant

Ing. Stanislav Chmelo - SDI, je
naplánované vykonať kompletnú
rekonštrukciu vrátane úpravy
podložia a potrebného vyspádovania
v zmysle platných technických
noriem, rekonštrukciu chodníkov
a sadbové úpravy vrátane sanácie
vybraných drevín.
Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta MsÚ Piešťany

Milión z eurofondov poputuje do dvoch škôlok
Mesto Piešťany získalo ďalšie
financie z eurofondov, tentokrát
na škôlky. Z operačného programu
Kvalita životného prostredia do
Piešťan poputuje viac ako milión
eur do dvoch škôlok.
Cieľom projektov je zníženie
energetickej náročnosti materských
škôl
Považská
a
Ružová.
Vyhlasovateľom
výzvy
bola
Slovenská inovačná a energetická
agentúra.
Na projekt zníženia energetickej
náročnosti
Materskej
školy
na Považskej ulici bolo schválených
662 236,93 eura. Mesto sa
na realizácii projektu bude podielať
sumou 34 854,58 eura.
Projekt počíta s komplexným
zateplením vrátane základov, fasády
a doteplenia strechy, výmenou
zastaralých rozvodov a výmenou
svietidiel za úsporné, vyregulovaním
systému vykurovania, dobudovaním
vzduchotechniky,
vytvorením

nových odkvapových chodníkov.
Prostredníctvom stavebných úprav
budovy s plochou 763,27 m2
dôjde k zníženiu spotreby energie
na vykurovanie o takmer 85 percent.
Po ukončení realizácie projektu
bude budova škôlky s takmer
nulovou potrebou energie.
Na
rekonštrukciu
Materskej
školy na Ružovej ulici mesto
získalo ďalších 402 769,65 eura.
V tomto prípade dôjde rovnakými
stavebnými úpravami ako v prípade
škôlky na Považskej k zníženiu
spotreby energie na vykurovanie
o približne 70 percent.
Po ukončení realizácie projektu
bude škôlka ultranízkoenergetická.
Aj v tomto prípade tvorí poskytnutý
nenávratný finančný príspevok
až 95 percent oprávnených nákladov
a mesto sa bude podieľať len piatimi
percentami - sumou 21 198,40 eura.
eb

Budova škôlky na Považskej ulici bude s takmer nulovou spotrebou energie.

Materská škola Ružová bude po plánovanej rekonštrukcii ultranízkoenergetická.

Z Lesoprojektu môžu vzniknúť nové nájomné byty

Mesto Piešťany v rámci
investičnej akcie pripravuje
rekonštrukciu a prestavbu
objektu Lesoprojektu na
nájomné byty. Z hľadiska
ekonomickej hospodárnosti
pripravovanej investície
plánuje mesto vytvoriť 15
bytových jednotiek.

Jednotlivé nájomné byty majú byť
s výmerou od 23,6 do 72,67 m2.
Projekt
počíta
s
využitím
celého podkrovia a časti polozapustených suterénnych priestorov
v
odhadovanom
investičnom
náklade podľa projektanta SILKAT,
s.r.o. vo výške cca 943 000 eur.
Nezanedbateľnou investíciou budú
novovytvorené spevnené plochy,
parkoviská, oplotenie, verejné
osvetlenie a ostatné exteriérové
prvky.
Plánované financovanie akcie je
prostredníctvom Štátneho fondu
rozvoja bývania,
po verejnom
obstarávaní na zhotoviteľa stavby.
Mesto sa momentálne nachádza vo
fáze stavebného konania.
Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta MsÚ Piešťany

Výmena citylightov vo viacerých lokalitách

Mesto Piešťany v tomto
roku
uskutoční
výmenu
jedenástich kusov jestvujúcich
obojstranných informačných
zariadení (tzv. citylightov) vo
viacerých lokalitách:
- 1 ks ul. A. Dubčeka (pri MsKs)
- 1 ks ul. A. Hlinku (pri
parkovisku OD PRIOR)
- 1 ks ul. A. Trajan (pri vstupe na
parkovisko KAUFLAND)
- 1 ks lokalita LODENICA
- 1 ks ul. Nálepkova (parkovisko
pri kiosku PERLA)
- 1 ks ul. Rekreačná (poliklinika)
- 2 ks ul. Beethovenova (pred
vstupom do kina)i
- 1 ks ul. Beethovenova (pred
vstupom do galérie spol. centra)
- 1 ks ul. Školská (pri MsK)
- 1 ks ul. Pod Párovcami

Ide o citylighty s plochami
určenými
pre
propagáciu
kultúrnych,
športových
a spoločenských podujatí, ktoré
sú užívané Mestským kultúrnym
strediskom, Mestskou knižnicou
a Mestom Piešťany.
Predmetné
citylighty
boli
vybudované v rokoch 1995
a 1996 a tvoria súčasť prvkov
výhradného
informačného
systému Mesta Piešťany. Počas
dlhého obdobia ich užívania
boli
viackrát
opravované,
najmä v posledných rokoch.
V súčasnosti sú po technickej
stránke opotrebované a neplnia
už svoju funkciu na kvalitatívnej
úrovni. Z uvedeného dôvodu
Mesto Piešťany v roku 2018
zrealizuje ich výmenu za nové
citylighty.
MsÚ

NA SADOVÉ ÚPRAVY V LOKALITE PREDNÁDRAŽIE MESTO ZÍSKALO TAKMER 80 TISÍC EUR

V druhom kole výzvy v rámci
Integrovaného
operačného
programu za účelom realizácie
projektu s názvom Sadové úpravy
Prednádražie v meste Piešťany sa
mestu podarilo získať 75 002,97
eura.
Celkovo
ministerstvo
hospodárstva rozdelilo na 20
projektov 6,5 milióna eur.
Výzva bola zameraná na zlepšenie
environmentálnych
aspektov
v mestách a mestských oblastiach
prostredníctvom budovania prvkov
zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na
zmenu klímy ako aj zavádzaním
systémových prvkov znižovania
ovzdušia a hluku.
Projektová dokumentácia projektu
sadových úprav na Prednádraží
rieši časť sídliska na jestvujúcich
zelených plochách okolo bytových
domov 61, 62, 63, 64m, 65, 66, 67, 69
a 59. Územie tvoria dva samostatné
celky, ktoré pretína Žilinská ulica.

Východne od tejto ulice tvorí celok
ohraničený potokom Dubová,
ulicou A. Hlinku, Žilinskou ulicou
a na severnej strane chodníkom
smerujúcim k obchodu Billa.
Západne od Žilinskej ulice je riešené
územie ohraničené Lipovou ulicou,
južne ulicou A. Hlinku a plochami
zelene prislúchajúcimi k bytovému
domu č. 69.
Bytové domy boli vybudované
v šesťdesiatych rokoch minulého
storočia
podľa
projektu
Stavoprojektu Bratislava. Zelené
plochy s výsadbami drevín okolo
domov boli súčasťou kompletnej
bytovej výsadby, t.j. v súčasnosti
majú okolo 50 rokov a tejto
skutočnosti odpovedá aj celkovo
nevyhovujúci stav stromov a kríkov.
Súčasťou projektu je vypracovaná
inventarizácia drevín, v ktorej bolo
vyhodnotených 379 stromov a 419
kríkov. Na výrub je navrhnutých
57 ks drevín a 214,3 m2 kríkových

porastov. Ide o dreviny v zlom
zdravotnom
stave,
dreviny
nevhodne zasadené, zdeformované,
preschnuté, rastúce v prehustených
výsadbách
bez
perspektívy
ďalšieho
rastu.
Zostávajúce
dreviny budú v rámci projektu
odborne arboristicky ošetrené
špecializovanou firmou.
Na výsadbu v rámci projektu je
navrhnutých spolu 183 stromov
a 75 kríkov. Cieľom umiestnenia
novej výsadby je vytvoriť zaujímavé,
ucelené skupiny stromov doplnené

kríkmi, ktoré vytvoria zaujímavé
zákutia medzi bytovými domami
a podporia hygienickú funkciu
zelene.
V rámci projektu je navrhnutých na
výmenu všetkých 12 jestvujúcich
lavičiek, ktoré budú doplnené
o 31 nových atypických lavičiek
na zlepšenie obytnosti exteriéru
v uvedenej lokalite. Celkové
náklady projektu sú 88 238,79 eura,
mesto sa bude spolupodieľať sumou
13 235,82 eura.
eb

Rozšírené úradné hodiny pokladne na radnici
Vzhľadom k zvýšenému záujmu obyvateľov o platby poplatku za
komunálny odpad v pokladni mestského úradu, sme pristúpili k
rozšíreniu otváracích hodín pokladne aj počas obednej prestávky
v čase od 11,30 do 12,30 hod.
Zároveň informujeme občanov, že poplatok za komunálny odpad
je takisto možné uhradiť na účet SK95 5600 0000 0052 0437 4007,
BIC kód banky KOMASK2X, vedený v pobočke Prima banka,
a.s. konštantný symbol 0308, variabilný symbol – číslo konania
rozhodnutia.
Platbu na účet je možné uhradiť prostredníctvom vypísania
papierového prevodného príkazu, internet bankingu, poštovou
poukážkou na účet alebo priamym vkladom na účet.
Pri platbe nezabudnite uviesť variabilný symbol z dôvodu
potreby identifikácie platby!

PLÁNOVANÉ REKONŠTRUKCIE
PLYNOVODOV
V MESTE rozpočet
PIEŠŤANY ZAČALI
Mesto
plánuje participatívny
aj v roku 2017

Deň s primátorom
Primátor
Piešťan
Miloš
Tamajka pozýva všetkých
občanov na ďalšie stretnutie,
ktoré sa uskutoční v piatok 20.
apríla 2018 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

V roku 2018 bude Slovenský
plynárenský
priemysel,
a.s.
realizovať v rámci mesta Piešťany
rekonštrukciu
plynovodov
v uliciach Winterova - pešia zóna,
Nálepkova a Dubová.
Winterova ulica – sa týka
rekonštrukcie plynovodu v úseku
pešej zóny od hotela Lipa po ulicu
Nálepkova. Predpokladaný termín
tejto realizácie je február – máj
2018. Rekonštrukcia plynovodu
v
tejto
komunikácii
bude
realizovaná vťahovaním potrubia
do jestvujúceho potrubia, pričom
dôjde k rozkopaniu pešej zóny
v miestach prípojok a pretláčacích
jám. Vzhľadom na spôsob realizácie
rekonštrukcie plynovodu bude
nutná odstávka plynu v danom
úseku do jestvujúcich objektov, t.j.
objekty budú v určitom čase bez

dodávky plynu.
Nálepkova ulica – rekonštrukcia
plynovodu bude v úseku od
parkoviska Nálepkova po hotel
Slovan. Vzhľadom na rozsah
(dĺžku) rekonštrukcie plynovodu
bude rekonštrukcia realizovaná
po
jednotlivých
etapách.
Rekonštrukcia
plynovodu
je
riešená
v časti vťahovaním
potrubia do jestvujúceho potrubia
a v časti rozkopaním vozovky
a chodníkov v miestach prípojok.
Počas rekonštrukcie plynovodu
bude
obmedzená doprava ako
aj samotný vjazd na parkovisko
Nálepkova. Predpokladaný termín
rekonštrukcie plynovodu je august
– október 2018.
Dubová ulica – rekonštrukcia
plynovodu bude realizovaná v celom
úseku Dubovej ulice rozkopaním

vozovky v celej dĺžke a chodníkov
v úsekoch prípojok. Vzhľadom na
šírkové parametre komunikácie
a potrebný záber vozovky pri
rekonštrukcii plynovodu premávka
na tejto komunikácii bude počas
rekonštrukcie jednosmerná, a to
vjazd bude umožnený zo smeru
od Žilinskej cesty. V súvislosti so
spätnými povrchovými úpravami
po rozkopávke bude v danom
úseku ulice Dubová spätná úprava
realizovaná odfrézovaním celej
šírky vozovky a pokládkou nového
asfaltobetónu,
pričom
Mesto
Piešťany bude finančne participovať
na povrchovej úprave vozovky.
Predpokladaný termín realizácie je
od 15.03.2018 do 30.06.2018.
Termín odpájania plynu od domov
na Winterovej ulici:
od 3.4 2018 do 3.5.2018

Rekonštrukcia telocvične na Základnej škole Holubyho odštartovala
Mesto Piešťany získalo dotáciu
z Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR vo výške
46 000 eur na realizáciu
rekonštrukcie
telocvične
na
Základnej škole na Holubyho ulici.
Projekt sa dotýka rekonštrukcie
elektroinštalácie
vrátane

osvetlenia cvičebného priestoru
a
rekonštrukcie
sociálneho
zariadenia,
zdravotechniky
a inžinierskych sietí v rozsahu:
výmena
elektroinštalácie
(výmena rozvádzača RS, umelého
osvetlenia a zásuvkových obvodov,
montáž
núteného
osvetlenia

a napojenie ventilátorov), výmena
bleskozvodu, výmena sociálnych
zariadení v objekte – výmena
vnútorných rozvodov vodovodu
a kanalizácie, výmena zriaďovacích
predmetov.
Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta MsÚ Piešťany

Distribúcia elektriny
Oznámenia pre verejnosť
týkajúce
sa
termínov
prerušenia
distribúcie
elektriny nájdete aj na webovej
stránke mesta Piešťany v sekcii
Oznamy - www.piestany.sk

Sobášne termíny
Náležitosti
k
uzavretiu
manželstva
je
potrebné
dohodnúť na Mestskom úrade
v Piešťanoch - matričnom
úrade.
Akt
uzavretia
manželstva sa vykonáva
v sobášnej sieni v Galérii
Fontána a v pracovných dňoch
aj v zasadačke radnice.
Plán sobášnych termínov:
5. máj 2018
19. máj 2018
9. jún 2018
23. jún 2018
7. júl 2018
21. júl 2018
4. august 2018
18. august 2018
8. september 2018
29. september 2018
13. október 2018
27. október 2018
10. november 2018
24. november 2018
8. december 2018
15. december 2018

BUDOVANIE NOVÝCH CYKLOCHODNÍKOV ZAČNE UŽ O PÁR MESIACOV

Mesto
získalo
Nenávratný
finančný príspevok na projekt
„Vybudovanie cyklotrás v meste
Piešťany“ vo výške 601 000 eur.
Predmetom projektu je
1. Cyklistický chodník Krajinská
cesta v Piešťanoch :
V rámci tejto stavby bude realizovaná
1. časť (sídlisko Juh – Komenského)
a 2. časť (Komenského– Dlhá).
Začiatok cyklistickej trasy je za
obytným domom Bratislavská
č.113 s napojením na jestvujúcu
spevnenú plochu, ďalej pokračuje
v zelenej ploche medzi Krajinskou

cestou a sídliskom Juh. V tomto
úseku
je riešený samostatný
cyklistický chodník. Za priechodom
pre chodcov cez Krajinskú cestu
(v blízkosti MK Komenského)
pokračuje cyklistický chodník popri
chodníku pre peších (oddelením
deliacim pásom) až
po MK
Dlhá, kde sa napojí na jestvujúci
cyklistický chodník popri potoku
Dubová.
2. Cyklistická trasa Dopravná –
Sasinkova v Piešťanoch:
Trasa je riešená popri komunikácii
A. Hlinku v úseku od ulice Dopravná

pri železničnej a autobusovej stanici
Piešťany s napojením na jestvujúci
cyklistický chodník popri potoku
Dubová. Celková dĺžka trasy je
1 613,4 metra. Cyklistický chodník
je riešený rozšírením jestvujúcich
chodníkov pre peších tak, aby spĺňali
základné normové požiadavky pre
súbeh cyklistickej a pešej premávky
a bez zásahu do vzrastlej zelene.
Cyklistické chodníky, ktoré budú
situované po oboch stranách
tejto komunikácie sú riešené ako
jednosmerné. Z tohto dôvodu sú
v rámci projektu riešené aj priechody
pre cyklistov cez komunikáciu
A. Hlinku vrátane priechodov pre
cyklistov cez križovatku riadenú
cestnou svetelnou signalizáciou
(križovatka A. Hlinku – Žilinská
cesta). V súčasnosti prebieha
kontrola podkladov k začatiu
verejného obstarávania na stavebné
práce.
Predpokladaný
termín
realizácie je 05-07/2018. Mesto
uzatvorilo zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
na projekt. Celkový náklad stavby
predstavuje sumu 485 454,97 eura
bez DPH.
Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta MsÚ Piešťany

VÝSTAVBA MESTSKEJ PLAVÁRNE A WELLNESSU JE NA DOSAH

Po mnohých rokoch plánovania
výstavby mestského relaxačného,
ale predovšetkým športového
komplexu zloženého z plavárne,
wellness a vonkajších vodných
atrakcií pristúpila v minulom roku
radnica k naplneniu plánov.
Po vypracovaní architektonickej
štúdie a následne projektovej
dokumentácie
pre
stavebné
povolenie
prikročila
radnica
k procesu vydania stavebného
povolenia pre vyššie spomínanú
stavbu na Stromovej ulici, v tesnej
blízkosti futbalového štadióna.
Rozpočtový náklad stavby je
projektantom
SILKAT,
s.r.o.
stanovený na výšku 3 838 128 eur.

Mesto zabezpečuje všetky potrebné
doklady k vydaniu stavebného
povolenia.
V rozpočte na rok 2018 je schválená
realizácia tohto projektu. Prebiehajú
rokovania s bankami o schválení
úverových zdrojov. Mesto ešte
v
tomto
roku
zabezpečuje
realizačný projekt stavby, realizáciu
verejného obstarávania a následne
realizáciu stavby, ktorá by mala
zatiaľ pozostávať z plavárne, šatne
a hygienického zariadenia, bistro
baru a wellness.
Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta MsÚ Piešťany

Práca opatrovateľky
Mesto Piešťany poskytuje
sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie
svojich občanov z dôvodu
ich ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo
z
dôvodu
dovŕšenia
dôchodkového veku.
Medzi tieto sociálne služby
patrí
aj
opatrovateľská
služba, ktorá sa poskytuje
ako terénna sociálna služba
v domácnostiach občanov.
Záujemcovia
o
prácu
opatrovateľky v domácnosti
občanov sa môžu informovať na
Mestskom úrade v Piešťanoch,
oddelení
sociálnych
a školských služieb, klientske
centrum II. (prízemie, vľavo).
Podmienkou
pre
prácu
opatrovateľky je odborné
vzdelanie
zamerané
na
oblasť opatrovania alebo na
poskytovanie
zdravotnej
starostlivosti, resp. absolvovaný
akreditovaný kurz opatrovania
najmenej v rozsahu 220 hodín.
Kontakt:
Ing. Branderská
033/ 77 65 413
miriam.branderska@piestany.sk
PhDr. Briganová
033/ 77 65 413
martina.briganova@piestany.sk
PhDr. Ema Žáčková, vedúca
Oddelenia
sociálnych
a školských služieb

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.

PRÁCE NA ZBERNOM DVORE POKRAČUJÚ

Mesto získalo Nenávratný finančný
príspevok vo výške 1 557 483,76
eura, pričom spolufinacovanie zo
strany mesta je vo výške 77 874,19
eura z OP Kvalita životného
prostredia.
Stavebné práce s investičným
nákladom vo výške 946 116 eura
sú
realizované
spoločnosťou
EURO-ŠTUKONZ, a.s. v súlade
s harmonogramom prác s celkovou
prestavanosťou ku koncu mesiaca

január vo výške 40,65 %.
Stavba bude dokončená v mesiaci
august 2018 a plynule na túto
akciu by mala nadviazať výstavba
kompostárne. Stavebným dozorom
za investora je poverený Ing.
Robert Chrenko. Súčasťou projektu
bude aj nákup techniky potrebnej
k zabezpečeniu prevádzky zberného
dvora.
Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta MsÚ Piešťany

Piešťany sa zapojili do projektu „Do práce na bicykli“
„Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na
cestu do práce!“ S týmto mottom sa
populárna súťaž Do práce na bicykli
opäť vracia do slovenských miest.
Piaty ročník kampane, ktorej cieľom
je podpora rozvoja udržateľnej
mestskej mobility s dôrazom na
cyklodopravu, vyhlásilo 1. marca
Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Tisícom obyvateľov tak znova
otvorilo možnosť objaviť atraktívnou
formou
výhody
dochádzania
do práce na dvoch kolesách,
hromadnou dopravou alebo pešo.
Registrácia samospráv do kampane
je možná od začiatku marca na
stránke www.dopracenabicykli.eu,
zamestnanci so svojimi tímami sa
budú môcť do súťaže zaregistrovať
hneď potom, ako sa do kampane

prihlási samospráva, v ktorej majú
trvalé bydlisko, alebo do ktorej
dochádzajú do zamestnania. Mesto
Piešťany sa do projektu zapojilo aj
tento rok a preto sa už jednotlivé
tímy môžu registrovať.
Po minuloročnom rekordnom
ročníku, v ktorom sa do tejto
celoslovenskej
akcie
zapojilo
viac ako 8 500 obyvateľov zo 74
samospráv, pokračuje kampaň
s ambíciou ešte viac rozšíriť
počty
súťažiacich,
motivovať
samosprávy k intenzívnejšiemu
rozvoju cyklistickej infraštruktúry
a zamestnávateľov k zlepšeniu
podmienok pre pracovníkov, ktorí
dochádzajú do práce na bicykli.
Občianska cykloiniciatíva Banská
Bystrica

BLÍŽI SA AJ VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE

Mesto
Piešťany
získalo
Nenávratný finančný príspevok vo
výške 1 707 856, 71 eura, pričom
spolufinancovanie zo strany mesta
je vo výške 85 392,84 eura z OP
Kvalita životného prostredia.
V súčasnosti prebieha posudzovanie
procesu verejného obstarávania na
stavebné práce s tým, že predpoklad

začatia stavebných prác je máj 2018.
Predmetom projektu je aj nákup
technológie, potrebnej k prevádzke.
Realizácia by mala plynulo
nadviazať resp. prebiehať súbežne
s už realizovanou výstavbou
Zberného dvora.
Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta MsÚ Piešťany

Na realizáciu revitalizácie Mestského parku je na tento rok v rozpočte vyčlenená suma 50 tisíc eur
Mestsky úrad Piešťany na základe
schváleného rozpočtu na rok
2018 zabezpečil Dendrologické
hodnotenie
drevín
vizuálnou
metódou, ktoré bude slúžiť ako
podklad pre realizáciu vybranej časti
projektu „Mestský park Piešťany
–
rekonštrukcia“
(Združenie
Ateliér 4D, jún 2014). Na základe
záverečnej správy dendrologického
hodnotenia
drevín, u ktorých

nie je možné zhodnotiť zdravotný
stav vizuálnou metódou, bude
stabilita
drevín
posúdená
zvukovým tomografom. Prístrojové
hodnotenie stability drevín slúži ako
doplňujúci posudok k hodnoteniu
zdravotného stavu, je to prístroj,
pomocou ktorého sa nedeštrukčnou
metódou
znázorní
vnútorná
štruktúra hodnoteného stromu
a zistia sa prípadné deformácie,

dutiny či hniloba v kmeni a na
konároch. Základným princípom
prístroja je meranie rýchlosti
šírenia sa zvukových vĺn. Dreviny,
so zlým zdravotným stavom,
ktoré bude vyhodnotené ako
rizikové so zníženou prevádzkovou
bezpečnosťou a bez možnosti
vykonania vhodného ošetrenia,
budú určené na asanáciu. Ostatné
dreviny budú ošetrené v zmysle

záverečnej správy dendrologického
hodnotenia a v súlade so
zákonom. Náhradná výsadba za
asanované dreviny bude následne
vykonaná na základe schváleného
projektu „Mestský park Piešťany
– rekonštrukcia“. Mestský úrad
v tomto roku vyčlenil na realizáciu
revitalizácie mestského parku sumu
50 000 eur.
Mestský úrad Piešťany

V meste pribudnú červeno-biele stacionárne kontajnery na elektroodpad

Mesto Piešťany začiatkom roka
2018 uzatvorilo zmluvu so
spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o.,
ktorá bude ako organizácia
zodpovednosti výrobcov pre
elektrozariadenia
a
batérie
a akumulátory zabezpečovať
zber drobných elektroodpadov
prostredníctvom stacionárnych
kontajnerov.
Červeno – biele stacionárne
kontajnery sú špeciálne zberné
nádoby na veľmi malý elektroodpad,
batérie a akumulátory, ktoré

budú umiestnené na vybraných
stanovištiach zberných nádob tak,
aby bolo odovzdanie drobného
elektroodpadu a batérií dostupnejšie
pre obyvateľov nášho mesta.
Čo patrí do červeno – bieleho
kontajnera:
všetka
spotrebná
elektronika
vrátane príslušenstva, videokamery,
digitálne
fotoaparáty,
malé
elektrické a elektronické hudobné
nástroje, výpočtová technika, faxy
a záznamníky, telefónne prístroje,
tlačiarne, malé stolné kopírky,
kalkulačky, herné konzoly, videohry
vrátane ovládačov, elektrické hračky,
batérie
a
akumulátory,
iné
elektrospotrebiče, ktoré sa do
nádoby zmestia.
Do kontajnera nepatria: monitory,
televízory,
žiarivky,
výbojky.
Zber
elektroodpadu,
batérii
a akumulátorov bude bez zmien
prebiehať aj donáškovým spôsobom
v prevádzke Zberné stredisko mesta
Piešťany.
msú

Zoznam miest oddeleného
zberu elektroodpadu:
1. Kocurice - Dudvážska ulica
pri stanovišti zberných nádob
2. Ulica N. Teslu 7
3. Ulica A. Trajana 25
4. Sídlisko Juh - Javorova 28
5. Ružová ulica - za Jednotou
6. Vážska ulica 29
7. Teplická ulica 27/104
8. Staničná ulica 4 - pri
materskej škole
9. Ulica A. Hlinku 58/81
10. Vodárenská ulica - pri
kotolni
11. Valova ulica 8

Označovanie budov
Dňom 1. júla 2015 nadobudol
účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z.
o registri adries o zmene a doplnení
niektorých
zákonov.
Novou
právnou úpravou bola uložená
zákonná povinnosť vlastníkovi
budovy mať viditeľne označenú
budovu tabuľkou so súpisným
číslom a tabuľkou s orientačným
číslom. Ak je na správu budovy
založené spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
v dome, povinnosť plní toto
spoločenstvo. Ak je na správu
domu uzatvorená zmluva o výkone
správy, túto povinnosť plní správca.
Porušením tejto povinnosti sa
osoba dopúšťa správneho deliktu,
pričom právnickej osobe a fyzickej
osobe – podnikateľovi - mesto
uloží pokutu až do 6 638 eur.
Z uvedených dôvodov vyzývame
všetkých dotknutých vlastníkov
budov, aby si splnili povinnosť
označiť nehnuteľnosť tabuľkou so
súpisným a orientačným číslom.

Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor ocenil výnimočných piešťanských pedagógov
Dňa 27. marca sa v Kultúrnospoločenskom centre Fontána
uskutočnilo tradičné oceňovanie
učiteľov Pedagógovia, na ktorých
sa nezabúda.
Z rúk primátora Piešťan Miloša
Tamajku a predsedníčky Komisie
školstva a mládeže Ivety Babičovej
si ocenenie prevzalo 25 učiteľov,
ktorí pôsobili alebo pôsobia
na piešťanských základných, či
materských školách, umeleckej
škole alebo v centre voľného času.
Ocenení pedagógovia: Ingrid
Baková, Mária Bellová, Anna
Danková,
Martina
Drličková
Rojková, Vojtech Filo, Mária

Hollanová, Mária Hulmanová,
Adelaida
Kollárová,
Roman
Krajčo, Andrea Madunická, Marta
Majerníková, Lukáš Mencl, Danka
Miezgová, Daša Netriová, Zita
Obstová, Monika Ondrášiková,
Vlasta Pagáčová, Miroslav Petráš,
Františka Schuchmanová, Marta
Slivová, Marta Staneková, Gabriela
Štepánková, Dagmar Voráčová,
Alena Vráblová, Eva Vráblová.
Primátor mesta sa poďakoval aj
riaditeľom školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
O kultúrny program sa postarali
hudobníci zo Základnej umeleckej
školy.
eb

Mesto v tomto roku plánuje vybudovanie desiatok parkovacích miest vo viacerých lokalitách Piešťan
Vybudovanie parkovísk na sídlisku
A. Trajana na ulici Mateja Bela:
V rámci investičnej akcie vo výške
rozpočtového nákladu v sume
86 281,42 eura podľa projektovej
dokumentácie projektanta VGPROJEKT,
s.r.o.
pripravuje
mesto vybudovanie parkovísk na
„Trajane“ na Ulici Mateja Bela pred
bytovým domom č. 4751/32-36
a pred bytovým domom č. 4668
vchod č. 35. Na týchto miestach sa
v rámci stavby vybuduje 53 kolmých
parkovacích miest. V súčasnosti
pred bytovým domom parkujú
vozidlá pozdĺžne na obidvoch
stranách komunikácie, čím sa
komunikácia stáva ťažko prejazdná.
Podľa podmienok stanovených

projektovou dokumentáciou bude
mesto Piešťany ako investor riešiť
vybudovanie kolmých parkovacích
státí, zachovanie jestvujúceho
verejného osvetlenia, v maximálnej
možnej miere zachová vzrastlú
zeleň s náhradnou výsadbou
a v neposlednej rade zabezpečí
odvodnenie
do
jestvujúcich
vpustí. Akcia sa nachádza vo fáze
stavebného konania a výberového
konania na zhotoviteľa stavby.
Výstavba parkoviska v lokalite JUH
– 8. Mája v Piešťanoch:
S ohľadom na vypracovanú štúdiu
parkovacích plôch na sídlisku Juh
spoločnosťou HBH projekt, s.r.o.
pôjde o vybudovanie v priestore
daným uličnou čiarou MK

8. Mája až po spojnicu obslužnej
komunikácie Javorová s ukončením
na
úrovni
bytového
domu
č. 2070/38 z jednej strany, na druhej
strane po miestnu komunikáciu
Komenského s ukončením na
úrovni bytového domu č. 4378/15.
Prípravu projektovej dokumentácie
zabezpečuje
projektant
VG
PROJEKT, s.r.o. Nové parkovacie
stanovištia sú naplánované v šírke
2,5 m s dĺžkou 5,0 m so zachovaním
platných noriem a platnej legislatívy
SR. Práce budú pozostávať aj
s
kompletnej
rekonštrukcie
chodníkov
a
parkovacích
miest vrátane úpravy podložia
a potrebného vyspádovania v zmysle
platných technických noriem.

Súčasťou budú aj sadové úpravy.
Rozšírenie parkovacích plôch na
sídlisku Valová (ul. E. Belluša) pri
tenisovej hale:
V tejto lokalite v súčasnosti vďaka
dostatočne širokej komunikácii
využívajú
motoristi
pozdĺžne
parkovanie. Po celej dĺžke je
však možné zaparkovať len
maximálne 12 motorových vozidiel.
Vybudovaním šikmých parkovacích
miest by malo byť vytvorených 30 až
35 parkovacích miest. V rámci akcie
by sa preložil za parkovisko chodník
a taktiež sa budú realizovať aj
sadové úpravy. Akcia je monetálne
v procese výberu projektanta
na
vyhotovenie
projektovej
dokumentácie.
msú

Mesto Piešťany si začiatkom apríla pripomenulo 73. výročie oslobodenia
Mesto Piešťany a Slovenský zväz
protifašistických
bojovníkov
zorganizovali v stredu 4. apríla
pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti 73. výročia oslobodenia
mesta Piešťany. Na slávnostnom
podujatí sa prítomným prihovorili
viceprimátor
Martin
Valo
a predseda oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Ivan Nosko. Slávnostný
pochod k Pamätníku osloboditeľom
sa uskutočnil za hudobného
doprovodu dychového orchestra
Inovčanka.
eb

Deti zo zariadenia Domum poslali primátorovi mesta poďakovanie
Primátor
mesta
ešte
počas
predchádzajúceho
obdobia
nadviazal s deťmi v ZSS Domum
srdečný vzťah. Vzhľadom na to, že sa
odovzdávalo polročné vysvedčenie
a
počas
marca
prebiehali
v Trnavskom kraji jarné prázdniny,
primátor sa rozhodol spestriť
voľnočasový
program
deťom

v ZSS Domum zakúpením hračiek
a spoločenských hier. Hlavným
cieľom bolo umožniť deťom v ZSS
Domum spestrenie voľnočasového
programu
počas
prázdnin
a zároveň odmeniť deti za študijné
výsledky a pravidelnú návštevu
školy. Sociálne pracovníčky v ZSS
Domum pripravili tvorivé dielne

s občerstvením, ktoré prebiehali
v
spoločenskej
miestnosti.
Výsledkom akcie boli krásne
výtvory detí, ktorými sa rozhodli
obdarovať pána primátora. Ďakovný
pozdrav vytvorený z výrobkov detí
z dielničiek odovzdala vedúca ZSS
Domum primátorovi mesta.
PhDr. Marcela Vrbová, PhD.

Stalo sa v Piešťanoch

V polovici marca sa na Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej
uskutočnil 1. ročník robotickej súťaže
Pescanrobot. Súťaž autonómnych
robotov mala 4 kategórie, v ktorých
súťažili žiaci základných a stredných
škôl.

Dňa 5. apríla oslávila svoje sté
výročie narodenia občianka Piešťan
Hermína Zatkalíková. Jubilantke,
ktorá je momentálne klientkou
Domova pre seniorov v Trnave
zablahoželal aj primátor mesta Miloš
Tamajka.

Otvorenie letnej
kúpeľnej sezóny 1. - 3. júna 2018
Mobilná aplikácia „V OBRAZE“ prináša aktuálne informácie z mesta
Mesto Piešťany je súčasťou mobilnej
aplikácie s názvom „V obraze“. Tá prináša
prehľad aktualít z webstránky mesta,
upozorní vás na novo vložené správy,
dozviete sa viac o organizovaných akciách,
môžete si pozrieť fotografie aj dokumenty
vyvesené na úradnej tabuli. K stiahnutiu
aplikácie potrebujete mať len chytrý
telefón s operačným programom Android
alebo iOS, prístup na internet a miesto
v úložisku telefóna cca 13 MB.
eb
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