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Dátum konania : 25.02.2015

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD. – predseda komisie, členovia komisie : Ing. Hana Dupkaničová,
Mgr. Božena Lehutová, Ing. František Bača
Neprítomní : Ing. Milan Koščál, Ing. František Debre
Ospravedlnení : Mgr. Silvia Rusnáková
Hostia: p. Beáta Palkechová, Ing. Stanislav Chmelo, Ing. Eva Wernerová, Ing. arch. Jana Vitková,
Mgr. Jarmila Vilčeková, Ing. Radomila Škodná
Verejnosť : p. Jozef Vojčiniak
Tajomníčka komisie : Ing. Martina Halašková
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na udelenie ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia.
3. Materiál ,,Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2014“.
4. Informácia o spracovanej projektovej dokumentácii návrhu realizácie cyklistickej
komunikácie vrátane inventarizácie zelene v lokalite Krajinská cesta.
5. Informácia o obstarávaní Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č.10/2011
(aktualizácia ÚPN).
6. Materiál ,,Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007 – 2013
k 1.1.2015 “.
7. Informácia k rozpracovaným správnym konaniam na výrub stromov (žiadosti na výruby
stromov prijaté v roku 2015).
8. Rôzne.
9. Uznesenie a záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie komisie pre životné prostredia otvoril predseda Mgr. Peter Jančovič, PhD. a privítal
prítomných členov. Ďalej oboznámil prítomných s interpeláciami, ktoré predložil na zasadnutí
mestského zastupiteľstva a informoval o mimoriadnom zasadnutí komisie životného prostredia
s prerokovaním projektovej dokumentácie PARK.
K bodu 2
Komisia prerokovala schvaľovanie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany
a tvorby životného prostredia, vyjadrila nespokojnosť k systému predkladania návrhov na ocenenie
a oboznámila sa s informáciou, že na Mestský úrad Piešťany neboli doručené žiadne návrhy na
ocenenie.
Členovia komisie prijali uzn.č. 6/2015.
K bodu 3
Ing. Martina Halašková (referát životného prostredia) predložila materiál ,,Vyhodnotenie nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2014”. Ing. Bača pozitívne zhodnotil spôsob
nakladania s odpadmi na území mesta Piešťany, poukázal na potrebu ďalšieho rozvoja odpadového
hospodárstva s cieľom zvyšovania množstva vytriedeného odpadu a zabezpečenia správnej likvidácie
odpadov – olejov a tukov z domácností.
Ing. Dupkaničová uviedla, že efektívnym spôsobom zvyšovania percenta separácie odpadov je
zapojenie obyvateľov prostredníctvom vhodných edukačných a výchovných nástrojov. Predseda
komisie oboznámil členov o povinnostiach miest a obcí pri nakladaní s bioodpadom v súvislosti s
pripravovaním novým zákonom o odpadoch a Ing. Lehutová označila súčasnú plochu v prevádzke
Služby mesta Piešťany (Záhradníctvo Kanada) vyhovujúcu pre výstavbu kompostárne, avšak
technológia spracovania bioodpadu by sa mala aktualizovať formou novej projektovej dokumentácie.
Členovia komisie prijali uzn. č.7/2015.
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K bodu 4
KŽP sa zaoberala projektovou dokumentáciou návrhu cyklistického chodníka v lokalite Krajinská
cesta, vrátane inventarizácie zelene s príslušnou fotodokumentáciu drevín, ktorú predložili p. Beáta
Palkechová (referát dopravy), spracovatelia Ing. Stanislav Chmelo a Ing. EvaWernerová. Spracovatelia
informovali o dôvodoch návrhov výrubov vzrastlých drevín (invázne druhy, zlý zdravotný stav,
nebezpečné, poškodené dreviny) a zároveň potrebu novej výsadby zelenej aleje.
Členovia komisie prijali uzn. č.8/2015.
K bodu 5
KŽP sa oboznámila s pripravovaným obstarávaním Zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Piešťany č.10/2011 (aktualizácia ÚPN). Ing. arch. Jana Vitková informovala o aktualizácii územného
plánu a procesoch jeho schvaľovania a posudzovania v zmysle zákona č.26/2004. Zamerala sa na
lokality zaradené do MÚSES, ktoré podliehajú zvýšenej ochrane.
Komisia si vyžiadala doplňujúce prerokovanie územného plánu na ďalšom zasadnutí komisie.
K bodu 6
Materiál ,,Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 20072013 k 1.1.2015” predložila Mgr. Jarmila Vilčeková (referát stratégie MsÚ).
Členovia komisie prijali uzn. č.9/2015.
K bodu 7
Ing.Radomila Škodná (referát životného prostredia) informovala o rozpracovaných správnych
konaniach na výrub drevín, podľa žiadostí doručených na Mestský úrad Piešťany v roku 2015. V rámci
tejto problematiky informovala o systéme povoľovania výrubov stromov, o údržbe a starostlivosti o
zeleň v meste Piešťany a tiež o posudzovaní predložených žiadostí na výrub.
Členovia komisie prijali uzn. č.10/2015.
K bodu 8
V bode rôzne členovia komisie prerokovali podnety občanov – nevhodná výsadba líp pri detskom
ihrisku v lokalite A.Hlinku, poškodenie zelene v lokalite sídliska JUH (Bratislavská cesta) v dôsledku
rekonštrukcie plynových potrubí a založenie nepovolenej skládky odpadov v lokalite Krajinská cesta
(za Hotelom Váh). Komisia berie na vedomie stanovisko referátu životného prostredia vo veci riešenia
týchto podnetov.
Uznesenia:
Číslo
6/2015

Bod
prg.
2

Znenie
KŽP po prerokovaní odporúča, aby na ocenenie primátora
mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia mohli občania mesta navrhovať osoby,
alebo organizácie prostredníctvom e-mailu, ktorý bude
zverejnený na webovej stránke mesta, bez uvádzania ďalších
osobných údajov okrem mena a profesionálnych aktivít.
Ďalej komisia odporúča udelenie ceny primátora mesta
Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia pedagógovi RNDr. Šmídovi za celoživotný prínos
v oblasti
environmentálnej
výchovy
a vzdelávania
k ochrane životného prostredia.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0

Adresát
Kancelária
primátora

Termín
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7/2015

3

8/2015

4

9/2015

6

10/2015

7

Dátum konania : 25.02.2015
KŽP
po
prerokovaní
materiál
,,Vyhodnotenie
nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta
Piešťany za rok 2014“ berie na vedomie a zároveň
odporúča, aby na území mesta Piešťany boli vykonané
opatrenia za účelom zlepšenia nakladania s bioodpadom
a zvýšenia percenta separácie odpadov.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP po prerokovaní odporúča schváliť návrh výstavby
cyklistickej komunikácie v lokalite Krajinská cesta
s podmienkou zabezpečenia náhradnej výsadby miesto
vzrastlých drevín a zároveň súhlasí s redukciou krovinového
zárastu (lat. Juniperus) za predpokladu vytvorenia zeleného
krovinového pásu pozdĺž cyklotrasy v uvedenom priestore.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP po prerokovaní materiál ,,Vyhodnotenie plnenia
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany 2007 -2013 k 1.1.2015“ berie na vedomie.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP odporúča pri sporných výruboch drevín v intraviláne
mesta Piešťany prerokovať prijaté žiadosti na zasadnutí
komisie.

MsR, MsZ,
RŽP

RÚS, RŹP

MsR, MsZ
R.stratégie

RŽP

hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
POZN.:
Zapísal: Ing. Martina Halašková

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

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 26.02.2015

