Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 1/2015
Strana 1 z 3

Dátum konania : 27.01.2015

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. Hana Dupkaničová, Mgr. Božena Lehutová, Ing. Milan
Koščál, Ing. František Bača, Ing. František Debre, Mgr. Silvia Rusnáková
Hostia: Mgr. Tomáš Borovský, p. Beáta Palkechová
Tajomníčka komisie : Ing. Martina Halašková
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.
3. Návrh výstavby nových parkovacích miest v lokalite Mojmírova ul. a realizácia cyklistického
chodníka Krajinská cesta.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.15/2014, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom – spresnenie prioritne
podporovaných aktivít na poskytnutie dotácie.
5. Informácia o cene primátora za aktivity v oblasti životného prostredia za rok 2014.
6. Rôzne.
7. Uznesenie a záver.

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie komisie pre životné prostredia otvoril predseda Mgr. Peter Jančovič, PhD. a privítal
prítomných. V úvode zasadnutia vyzval prítomných, aby predstavili svoj profesijný životopis
a prerokovali navrhnuté termíny ďalších zasadnutí komisie.
K bodu 2
Mgr. Tomáš Borovský (referát právny) prezentoval zmeny v Štatúte komisí mestského zastupiteľstva.
Členovia komisie diskutovali o úprave §1 ods.2) podľa pripomienky Ing. Baču, aby uznesenia komisí
boli súčasťou rozhodovacích procesov orgánov mesta. Predseda komisie navrhol spracovanie uznesení,
ktoré boli postúpené mestskému zastupiteľstvu a ich vyhodnotenie plnenia na poslednom zasadnutí
komisie. Ďalej navrhol doplnenie §8 ods. e), ktorý sa týka trvalých úloh komisie pre životné
prostredie. Ing. Koščál a Mgr. Lehutová upozorňovali na nevyhnutnosť spoločného stretnutia
s Komisiou pre stratégiu a rozvoj pri prerokovávaní dokumentov súvisiacich so životným prostredím
(Územný plán, územnoplánovacie podklady).
Členovia komisie prijali uzn.č1/2015.
K bodu 3
p. Beáta Palkechová (referát dopravy) informovala o návrhu riešenia výstavby parkovacích miest na ul.
Mojmírova so záberom verejnej zelene. Členovia komisie odporúčali zachovanie hodnotnej zelene a
zabezpečenie ochrany koreňového systému stromov počas realizácie výstavby parkovísk. Ďalej
informovala o návrhu realizácie cyklistického chodníka v lokalite Krajinská cesta, o požadovanej
úprave zelene. Členovia komisie požiadali o predloženie spracovanej projektovej dokumentácie
inventarizácie zelene na prerokovanie v nasledujúcej komisii.
Členovia komisie prijali uzn. č.2/2015.
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K bodu 4
KŽP sa zaoberala Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č.15/2014, ktorým sa určuje
spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom – spresnenie
prioritne podporovaných aktivít na poskytnutie dotácie. Členovia vyjadrili nespokojnosť s výškou
pridelenej dotácie v oblasti životného prostredia.
Členovia komisie prijali uzn. č.3/2015.
K bodu 5
KŽP sa oboznámila s podmienkami schvaľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
ochrany životného prostredia, vrátane Štatútu udeľovania ceny a navrhla na ocenenie pedagóga za
prínos v oblasti výchovy a vzdelávania k ochrane životného prostredia.
Členovia komisie prijali uzn. č.4/2015.
K bodu 6
V bode rôzne predseda komisie predniesol podnet občana, ktorý žiadal o prešetrenie a riešenie príčiny
rušivých zvukov z okolitých zdrojov (prevádzka sezónnej ľadovej plochy na ul. Winterova, prevádzka
haly spoločnosti Steel – form, s.r.o., prevádzka Zimného štadióna). Členovia komisie sa oboznámili aj
so stanoviskom Referátu životného prostredia k riešeniu danej problematiky.
Členovia komisie prijali uzn. č.5/2015.

Uznesenia:
Číslo
1/2015

2/2015

Bod
prg.
2

3

Znenie
KŽP po prerokovaní odporúča:
Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany schváliť s pripomienkami :
V §8 bod e) Trvalé úlohy zmeniť text prvého odstavca na :
,,Spracúva a predkladá stanoviská ku všetkým dôležitým
aktivitám a zámerom mesta a v meste, ktoré môžu mať
vplyv na životné prostredie,. Myslia sa tým všetky aktivity
s potencionálnym vplyvom na životné prostredie, pričom ide
predovšetkým o aktivity a zámery v oblasti odpadového
a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, tvorby
a starostlivosti o zeleň, ochrany prírody a krajiny,
využívania obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov
energie, k návrhom územného plánu a jeho zmenám, k
zabezpečovaným
územnoplánovacím
podkladom
a
dokumentom a iným strategickým a rozvojovým
materiálom, pamiatkovej starostlivosti, humanizácie a
revitalizácie životného prostredia”,
a doplniť ďalší odstavec o text : ,,Predkladá návrh na
udelenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a
tvorby životného prostredia”.
hlasovanie : za :7, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP po prerokovaní súhlasí s predloženým návrhom
výstavby nových parkovacích miest na ul. Mojmírova za
podmienky inventarizácie existujúcej zelene s prihliadnutím
na jej hodnotný a funkčný stav a potreby určenia náhradnej
výsadby v danej lokalite na malej ploche v preluke medzi
bytovými domami ,vrátane časti športového areálu základnej
školy.
hlasovanie : za :7, proti : 0, zdržali sa :0

Adresát
MsR
MsZ

RŽP, RÚS

Termín
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3/2015

4

4/2015

5

5/2015

6

Dátum konania : 27.01.2015
KŽP po prerokovaní súhlasí s navrhovanými prioritne
podporovanými
aktivitami
v oblasti
ekológie
a environmentalistiky na poskytnutie dotácie v celom
rozsahu podľa §3 VZN č.15/2014.

hlasovanie : za :7, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP nominuje do zoznamu navrhnutých občanov na Cenu
primátora pedagóga RNDr. Jána Šmídu za celoživotný
prínos v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania
k ochrane životného prostredia.

KŽP súhlasí s riešením podnetu v zmysle stanoviska
Referátu životného prostredia, ktoré odporúča poškodenému
obrátiť sa na príslušnú organizáciu (Regionálny úrad
verejného zdravotníctva) za účelom zmerania príspustnych
hodnôť veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Kancelária
primátora

RŽP

RŽP

POZN.:

Zapísal: Ing. Martina Halašková

Rozdeľovník: primátor mesta,
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
OPO – referát organizačný,
referát životného prostredia,
referát územnej správy
členovia komisie

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 28.01.2015

