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Dátum konania : 10.03.2016

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Bača, Ing. František Debre, PhD., Mgr. Peter
Klein, Mgr. Božena Lehutová, Ing. Milan Koščál
Ospravedlnení : Mgr. Silvia Rusnáková
Hostia: JUDr. Lívia Damboráková, Ing. Hana Dupkaničová, Ing. Richard Rosa, Ing. Peter Zemánek,
Ing. Július Paulech, Ing. Marián Kučera, Ing. Alena Horešová
Verejnosť: Ing. Tomáš Hudcovič, Ing. Juraj Brna
Médiá: Piešťanský týždeň
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh dodatku č. 1 k Štatútu komisí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
3. Informácia o stave separovania odpadu na cintorínoch v meste Piešťany
4. Protipovodňová ochrana mesta Piešťany
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre životné prostredia otvoril predseda Mgr. Peter Jančovič, PhD., privítal
prítomných členov komisie, hostí, verejnosť a zástupcov médií. Členovia komisie odhlasovali zmenu
programu – presunutie bodu č. 3 na miesto č. 1 a možnosť vystúpenia verejnosti na zasadnutí komisie.
K bodu 2
Ing. Zemánek predstavil zmenu klímy v Piešťanoch a s tým spojenú problematiku povodní –
Protipovodňový systém Piešťan, ktorá bola vo forme analýzy ponúknutá prvý krát vedeniu Mesta
Piešťany v roku 2007 prostredníctvom spoločnosti DHI Slovakia s.r.o.
Ing. Kučera predstavil spoločnosť DHI Slovakia s.r.o., ktorá pracuje v oblasti vodného hospodárstva
a na vypracovávanie analýzy používa vlastný softvare. Projektorom bolo prítomným predstavený 2D
model rekonštrukcie starého mosta v Bratislave – modelovanie prúdenia v korytách vodných tokov,
dopočet prietokovej vlny a analýza povodňového ohrozenia. Zároveň bola predstavená vypracovaná
ponuka pre Mesto Piešťany - aby bolo možné jednoznačne stanoviť povodňové ohrozenie Piešťan, je
potrebné vyhotoviť dvojrozmerným hydrodynamickým matematickým povodňovým modelom (2D
povodňový model) výpočet výšky hladiny pri povodňových prietokoch. Vypočítaná by bola výška
hladiny 100 ročného a 1000 ročného priestoku a aj výška hladiny pre tretí prietok, vrátane vyhotovenia
analýzy výšok vypočítaných hladín vzhľadom na koruny ochranných povodňových hrádzí a aj
vzhľadom na Kolonádový a Krajinský most. Cena analýzy povodňového ohrozenia mesta Piešťany od
diaľnice pri H. Strede po hať Drahovce je 18.000,- Euro bez DPH, doba dodania 3 mesiace.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 16/2016.
K bodu 3
JUDr. Damboráková predstavila navrhovaný dodatok, v ktorom je riešené zosúladenie lehoty uvedenej
v § 6 ods. 2 Štatútu komisí mestského zastupiteľstva mesta Piešťany s lehotou určenou v § 4 ods. 8
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Zároveň sa za účely úspory nákladov
súvisiacich s vyhotovením materiálov pre členov komisí v tlačenej forme ako aj zjednotenia spôsobu
doručovania materiálov jednotlivým členom komisie, navrhuje doručovanie materiálov pre členov
komisí výlučne v elektronickej forme. Takťiež sa dodatkom navrhuje doplniť do štatútu aj ustanovenie
týkajúce sa konfliktu záujmov členov komisií, ktoré vyplýva z Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu
otvorenosti a transparentnosti.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 17/2016.
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K bodu 4
Ing. Dupkaničová predstavila separovanie odpadu na cintorínoch na území mesta Piešťany, v správe
SMP p.o., ktoré je v súčasnosti zabezpečované v zmysle Zákona o odpadoch zbernými nádobami na
bioodpad a sklo (nádoby na plasty firma Petmas zatiaľ nedodala). Triedenie a dočisťovanie sa
vykonáva podľa potreby priamo na cintorínoch, keď sú nádoby naplnené na cca 75 % objemu.
Vyseparovaný odpad je vyvážaný vlastným vozidlom -Bioodpad sa vyváža na medziskládku
v Mestskom záhradníctve na ďalšie spracovanie, sklo sa vyváža do Zberného strediska. SMP budú
navrhovať v budúcom roku (vo vzťahu k rozpočtu) vybudovanie jednoduchých stanovíšť pod
kontajnery, spolu s osvetou medzi ľudmi na cintorínoch o separovaní odpadu.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 18/2016 A/ a č. 18/2016 B/.
K bodu 5
-

Správa o zabezpečení starostlivosti o dreviny v mestskom parku (na základe uznesenia KŽP č.
86/2015)
Mestský úrad Piešťany v pri ošetrovaní drevín v mestskom parku bude vychádzať
z ustanovenia Vyhlášky č. 24/2003 Z..z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody
a krajiny, kde ošetrenie drevín vo forme orezávky konárov s priemerom viac ako 5 cm je
možné vykonávať len vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej
polovici s výnimkou tvorby nových listov. Ošetrovanie drevín v mestskom parku v mesiacoch
október a november 2015 sa z uvedeného dôvodu nevykonalo, v prípade schválenie
finančných prostriedkov v rozpočte mesta bude ošetrenie drevín zabezpečené v súlade
s vyhláškou č. 24/2003 Z. z v priebehu roka 2016.
Členovia komisie vzali správu na vedomie.

Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
16/2016
2

17/2016

18/2016
A/

Znenie
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
vedeniu mesta, aby vyvolalo rokovanie na úrovni troch
strán (Mesto Piešťany, SVP š.p., DHI Slovakia s.r.o.) za
účelom prehodnotenia rozsahu vypracovanej analýzy a
využitia konkrétnych údajov, ktoré vlastní SVP š.p. s cieľom
znížiť náklady na vypracovanie uvedenej analýzy.

3

Hlasovanie : za : 6, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní
odporúča návrh Dodatku č. 1 k Štatútu komisí mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany schváliť.

4

hlasovanie : za :6, proti : 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
označiť smetné nádoby na separovaný zber odpadu štítkami
popisujúcimi, čo do danej nádoby patrí.
hlasovanie : za :6, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.

Adresát
prednosta

MsZ,
prednosta

SMP,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

Termín
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3

Dátum konania : 10.03.2016
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
SMP p.o. viesť samostatnú evidenciu o odpadoch.
hlasovanie : za :6, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.

Zapísal: Ing. Marián Ondrišík

SMP,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

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: 14.03.2016

