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Dátum konania : 25.01.2016

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Bača, Ing. František Debre, PhD., Mgr. Peter
Klein, Mgr. Božena Lehutová
Ospravedlnení : Mgr. Silvia Rusnáková, Ing. Milan Koščál
Hostia: Ing. arch. Petra Konečná, Mgr. Eva Kresánková, Mgr. Jozef Ďurák, Ing. Strapatý, Ing. Mikuš
Verejnosť: Ing. Peter Zemánek
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného plánu Mesta Piešťany
10/2011-v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením
MsZ č. 182/C/2015
3. Informácia o ponukách od organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) na elektroodpad a
batérie
4. Návrh na určenie ďalšieho spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany,
lokalita Sadová
5. Program hospodárneho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
6. Rozpočet mesta Piešťany na rok 2016
7. Rôzne
8. Uznesenie a záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre životné prostredia otvoril predseda Mgr. Peter Jančovič, PhD., privítal
prítomných členov komisie a zároveň im poďakoval za prácu v komisii v roku 2015.
K bodu 2
Ing. arch. Petra Konečná informovala členov komisie o vyhodnotení pripomienok k návrhu zmien
a doplnkov územného plánu Mesta Piešťany 10/2011-v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní
a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015. Členovia komisie diskutovali o tejto
problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 1/2016
K bodu 3
Mgr. Peter Jančovič, PhD. informoval členov komisie o ponukách od organizácií zodpovednosti
výrobcov (OZV) , predstavil vybrané spoločnosti a detailne ich ponuky, s ktorými bolo rokované na
MsÚ. Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia informáciu vzali na vedomie.
K bodu 4
Mgr. Eva Kresánková informovala členov komisie o návrhu na určenie ďalšieho spôsobu nakladania
s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, v lokalite Sadová ulica, zapísanom na LV č. 5700, parcela č.
3067, záhrady o výmere 431 m2. Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 3/2016.
K bodu 5
Mgr. Jozef Ďurák prezentoval Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky
2015-2025, ktorý vypracovávala firma Centire s.r.o.. Do programu PHSR mali byť zapracované aj
pripomienky z predchádzajúcich rokovaní, nie všetky však po upozornení členov komisie boli aj
zapracované.
Členovia komisie prijali uzn. č. 4/2016
K bodu 6
Ing. Eduard Strapatý a Ing. Stanislav Mikuš informovali členov komisie o programovom rozpočte
mesta na rok 2016, ktorý vznikal na základe stretnutí s poslancami, ktorých pripomienky a návrhy boli
zapracované do finálneho návrhu. Kapitola životné prostredie bola prerokovaná po jednotlivých
položkách. Členovia komisie diskutovali o rozpočte.
Členovia komisie prijali uzn. č. 5/2016
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K bodu 7
V bode rôzne bolo umožnené vystúpiť Ing. Zemánkovi ohľadom protipovodňovej ochrany mesta, ktorá
je podľa jeho na základe modelácie prietoku na 2400 m3 nedostatočná a nevenuje sa jej dostatočná
pozornosť zo všetkých zainteresovaných organizácií, vrátane mesta Piešťany. Členovia komisie
diskutovali o tejto problematike, predseda komisie oboznámil členov, že na budúcej schôdzi KŽP
bude uvedený bod ochrany mesta pred povodňami zaradený do programu na prerokovanie.
Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
1/2016
2

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

3

4

5

6

Znenie
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov
územného plánu Mesta Piešťany 10/2011-v súvislosti s jeho
aktualizáciou po preskúmaní a návrh na rozhodnutie o
námietkach a pripomienkach, týkajúcich sa zmeny Z8
(lokalita Obytného súboru Heinola) schváliť.
hlasovanie : za :1, proti : 4, zdržali sa :0
Uznesenie nebolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní
informáciu o ponukách organizácií zodpovednosti výrobcov
(OZV) berie na vedomie.
hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
návrh na určenie ďalšieho spôsobu nakladania
s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, k.ú. Piešťany,
pozemkom zapísaným v LV č. 5700 ako par.č. 3067 záhrady
o výmere 431 m2 v lokalita Sadová ulica, schváliť formou
predaja alebo prenájmom majetku.
hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
návrh Program hospodárneho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany na roky 2015 – 2025 schváliť s pripomienkami
členov komisie – prehodnotiť stanovisko v bodoch swot
analýzy: 1. dezolátny stav borovicového parku Červená
veža, 2. likvidácia zelene za účelom získania biomasy, 3.
zvýšenie počtu druhov separovaného odpadu, 4. zhodnotenie
biologického odpadu/fermentor, 5. budovanie prístreškov
na stanovištiach zberných nádob
hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
návrh progranového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
a výhľad na roky 2017 a 2018 schváliť s pripomienkami
členov komisie: 1. Narozpočtovať take množstvo financií na
rok 2016, aby pokrylo náklady na nakladanie so všetkým
vyprodukovaným bioodpadom v Meste Piešťany v zmysle
platnej legislatívy, 2. Zapracovať do rozpočtu položku na
aktualizáciu
projektovej
dokumentácie
mestskej
kompostárne, 3. Presun finančných prostriedkov z položky
Štúdia drevín prednádražie v sume 7100 Euro na nákup
softvéru na evidenciu zelene pre SMP.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.

Adresát
MsZ,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

MsZ,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta
MsZ,
Oddelenie
právnych
a klientských
služieb

MsZ,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

MsZ,
Oddelenie
finančných
služieb

Termín
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POZN.: Bod rôzne z rokovania KŽP zo dňa 25.01.2016 sa presúva na budúce zasadnutie KŽP
z dôvodu, že nebol prerokovaný.
Zapísal: Ing. Marián Ondrišík

Rozdeľovník: Primátor mesta,
Zástupca primátora,
Prednosta mestského úradu,
Odd.staveb.služieb a rozvoja mesta,
Odd.finančných služieb,
Služby mesta Piešťany,
Členovia komisie.

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 28.01.2016

