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Dátum konania : 28.04.2016

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Bača, Ing. František Debre, PhD., Mgr. Peter
Klein,
Ospravedlnení : Mgr. Silvia Rusnáková, Mgr. Božena Lehutová, Ing. Milan Koščál
Hostia: Zuzana Jakubisová, Ing. arch. Petra Konečná
Verejnosť:
Médiá: p. Mathiasová / Piešťanský týždeň
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Piešťany o odpadoch
3. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho
aktualizáciou po preskúmaní
4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016 / ekológia a
environmmentalistika
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 a zároveň informoval členov komisie
o aktualitách z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
K bodu 2
Dôvodom k vypracovaniu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia boli zmeny zákona:
1.
Nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s účinnosťou do 1. 1. 2016 a s tým súvisiaca
povinnosť v súlade s § 81 ods. 8 a § 135 ods. 15 zákona
2.
Novely vykonávacích vyhlášok:
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov
- Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti
3.
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
a neobalové výrobky – NATUR - PACK a. s. – povinnosť zo zákona č. 79/2015 z. z.
o odpadoch
Pripomienky od členov komisie k VZN o odpadoch: §3, ods. 9 – upraviť text, §3, ods. 10 –
preformulovať, vymazať odrážku, § 13 ods. 1 – doplniť odvolávku ohľadom bioodpadu, § 13 ods. 2 –
zmeniť do “Zberného strediska”
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 19/2016.
K bodu 3
MsZ mesta Piešťany uznesením č. 97/2011 zo dňa 30.6.2011 schválilo, na základe predloženej správy
o preskúmaní aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie mesta Piešťany – Územného plánu mesta
Piešťany, návrh na obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany.
Rozsah zadania pre vypracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany, označených ako
ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011 ako aj priebeh obstarávacieho procesu predmetných zmien
a doplnkov
je
uvedený
v
prílohe
č.
1
materiálu,
v Správe
o postupe obstarávania a prerokovania návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011.
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Na základe záverov, prijatých mestským zastupiteľstvom pri vyhodnotení pripomienok dotknutých
orgánov štátnej správy, fyzických a právnických osôb v rámci prerokovania návrhu ZaD
ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011 (uznesenie MsZ č. 127/2015), nie sú v rámci dopracovania návrhu
zmien a doplnkov ku konečnému schváleniu riešené zmeny označené v procese obstarávania ako:
Z7 – lokalita Vážsky ostrov
- vzhľadom na prijaté uznesenie MsZ č. 127/H3/2015 – „Schvaľuje akceptovanie pripomienky na
zachovanie lokality Vážsky ostrov v pôvodnom funkčnom využití plôch, t. j. ako „plochy
prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou“.
Z9 – lokalita Malá vrbina
- vzhľadom na prijaté uznesenie MsZ č. 127/H2/2015 – „Schvaľuje akceptovanie pripomienky na
zachovanie lokality Malá vrbina v pôvodnom funkčnom využití plôch, t. j. ako „plochy verejnej
zelene“.
(Pôvodne bola z dopracovania ku konečnému schváleniu vyradená a j zmena Z8 – lokalita Heinola –
Sihoť; táto zmena bola na základe prijatých uznesení MsZ č. 182/C/2015 zo dňa 1.10.2015 a
č.19A/2016 zo dňa 18.2.2016 opätovne prerokovaná a je v návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany riešená.)
Pri zmenách funkčného využitia Z1 a Z2, pri ktorých bola na základe zadania riešená zmena
v súčasnosti určených plôch poľnohospodárskej pôdy na plochy prevádzok a zariadení rôznych
podnikateľských aktivít je vzhľadom na nesúhlasné stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru
opravných prostriedkov k záberom poľnohospodárskej pôdy pri konečnom schvaľovaní zohľadnená
redukcia záberov poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske použitie v extraviláne. Konkrétne:
Z1 – v lokalite Kňazovec bolo žiadané o vydanie súhlasu s budúcim možným použitím
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery len v severnej časti v rozsahu cca 7 ha.
Ostatná časť lokality Z1, ako aj lokalita Z2 „Za železnicou, doplnenie plôch vo väzbe na preložku
cesty I/61“ sú vyznačené v rámci ÚPN mesta zatiaľ len ako výhľadové plochy bez vyňatia dotknutej
poľnohospodárskej pôdy.
V prílohách materiálu je uvedené riešenie návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011.
Návrh ZaD ÚPN mesta č. 10/2011 je v elektronickej forme priložený k materiálu na webovej stránke
mesta.
Pred predložením návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011 na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu bol v rámci procesu obstarávania požiadaný Okresný úrad Trnava, odbor výstavby
a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania o preskúmanie súladu obsahu návrhu ZaD ÚPN
mesta Piešťany č. 10/2011 a postupu jeho obstarania a prerokovania vo väzbe na príslušné predpisy.
Stanovisko OÚ Trnava je uvedené v prílohe č. 2. V zmysle jeho záveru je územnoplánovacia
dokumentácia predložená ku konečnému schváleniu Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany.
V prílohe č. 3 je spracovaný návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/1998 –
Záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Piešťany v súvislosti so schválením ZaD ÚPN mesta
Piešťany č. 10/2011.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 20/2016 A1/, 20/2016 B1/, 20/2016 C10/ a 20/2016 D1/
K bodu 4
Ing. Ondrišík predstavil žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany v oblasti ekológie
a environmentalistiky na rok 2016. Celkovo bolo doručených 5 žiadostí, ktorým komisia môže
prerozdeliť vyčlenené finančné prostredky v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2016 v sume 1700,- Euro.
Evidenčné
číslo
žiadosti
9823
10222
10397
10569
10722

Dátum
doručenia

Žiadateľ

12.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016

OZ pri Strednej odbornej škole záhradníckej
Spojená škola, Valova 4275/40, Piešťany
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany
Spojená cirkevná škola
Občianske združenie KVAS

Požadovaná
dotácia
v EUR
300,150,700,277,40,1.700,-
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Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 21/2016
K bodu 5
-

Zabezpečenie súhlasu pre Služby mesta Piešťany p.o. na nakladanie s odpadom
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 22/2016

-

Prenájom reklamného priestoru na stanovištiach pre odpadové nádoby
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 23/2016

Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
19/2016
2

20/2016
A1/

20/2016
B1/

20/2016
C10/

3

3

3

Znenie

Adresát

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
návrh VZN mesta Piešťany o odpadoch schváliť s
pripomienkami členov komisie: §3, ods. 9 – upraviť text, §3,
ods. 10 – preformulovať, vymazať odrážku, § 13 ods. 1 –
doplniť odvolávku ohľadom bioodpadu, § 13 ods. 2 –
zmeniť do “Zberného strediska” .

MsZ,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

Hlasovanie : za : 4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní správu o
postupe obstarávania a prerokovania návrhu ZaD ÚPN
mesta
Piešťany
č.
10/2011
v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní podľa
prílohy č.1 (doplnenú na
základe prijatých uznesení,
týkajúcich sa lokality Heinola – Sihoť) berie na vedomie.

MsZ,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa: 0
Komisia zobrala správu na vedomie.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní
stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby
a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania preskúmanie návrhu ZaD ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011,
zo dňa ................., uvedené v prílohe č. 2, berie na vedomie
hlasovanie : za :0, proti : 0, zdržali sa :4
Komisia nezobrala správu na vedomie.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
odporúča zmenu Z8 v lokalite Heinola – Sihoť – zmenu
funkčného
využitiam
plôch
ekostabilizačnej zelene na plochy bývania v zeleni
v
rámci návrhu
zmien
a
doplnkov
Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 schváliť.
hlasovanie : za :0, proti : 3, zdržali sa :1
Uznesenie nebolo prijaté.

MsZ,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

MsZ,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

Termín
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20/2016
D1/

21/2016

22/2016

23/2016

3

4

5

5

Dátum konania : 28.04.2016
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
VZN mesta Piešťany, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/1998 –
Záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Piešťany,
v súvislosti so schválením ZaD ÚPN
mesta Piešťany č.
10/2011 (doplnené na základe prijatých uznesení, týkajúcich
sa lokality Heinola – Sihoť) schváliť .
hlasovanie : za :0, proti : 3, zdržali sa :1
Uznesenie nebolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
poskytnúť finančnú dotáciu pre: a) OZ pri Strednej odbornej
škole záhradníckej vo výške 300,- Euro na deň Enviro hier,
b) Spojenú školu vo výške 150,- Euro na ošetrenie drevín a
výsadbu areálu, c) RC Sloboda zvierat Piešťany vo výške
486,30 Euro na kastráciu mačiek, d) Spojenú cirkevnú školu
vo výške 277,40 Euro na nákup 2 ks lavičiek, e) OZ Kvas vo
výške 486,30 Euro na nákup náradia a materiálu.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
SMP p.o. požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor
starostlivosti o životné prostredie o povolenie nakladania s
odpadom.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
SMP p.o. ukončiť aktivitu prenájmu reklamného priestoru
na stanovištiach pre odpadové nádoby.

MsZ,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

primátor,
prednosta,
MsR-MsZ,

SMP p.o.

SMP p.o.

hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.

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: 03.05.2016

