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Dátum konania : 22.11.2016

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Mgr. Božena Lehutová, Ing. František Debre, PhD., Mgr. Peter
Klein, Ing. František Bača,
Ospravedlnení :, Mgr. Silvia Rusnáková, , Ing. Milan Koščál
Hostia: Mgr. Eva Kresánková, JUDr. Lívia Damboráková, Beata Palkechová
Verejnosť: Ing. Soňa Švecová, Ing. Ladislav Gajdošík, Ing. Eva Wernerová, Ing. Stanislav Chmelo
Médiá:
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na uzavretie zmluv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, lokalita Bratislavská
medzi Mestom Piešťany ako povinným a ZSD, a.s. ako oprávneným z vecného bremena,
3. VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií PO a FOP,
4. Prerokovanie pripravovaných projektových dokumentácií PD Bratislavská cesta – verejné
osvetlenie, zeleň, cyklochodník + PD parkoviská Vážska ulica
5. Rôzne
6. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre životné prostredie otvoril predseda komisie Mgr. Peter Jančovič, PhD., privítal
prítomných členov komisie, hostí a zástupcov verejnosti. Členov komisie oboznámil s rozdelovaním
odmien za účasť na komisiách v roku 2016, ktoré boli rozdelené na základe ich účasti na rokovaniach.
Ďalej predseda oboznámil členov o spoločnom rokovaní komisií ohľadom rozpočtu Mesta Piešťany na
rok 2017, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2016 o 16,30 hod v Mestskej knižnici, a o udalostiach
z posledného rokovania MsZ.
K bodu 2
Mgr. Kresánková informovala členov komisie o žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. na
zakabelizovania vzdušného vedenia 1kV do zeme na Bratislavskej ceste od cestnej svetelnej
signalizácie Bratislavská cesta – Krajinská cesta po križovatku Bratislavská cesta – Teplická ulica v
Piešťanoch, v dohodnutej finančnej výške vecného bremena 25,- Euro / m2
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 47/2016
K bodu 3
JUDr. Damboráková informovala členov z dôvodu poslednej novelizácie zákona č.583/2004 Z.z,
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súvisiacej
s trestnou zodpovednosťou právnických osôb, bolo VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č.3/2015, doplnené v §7
o ďalšiu odrážku, a to: Za nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie sa považuje o.i. skutočnosť, že
žiadateľ právnická osoba, ktorej zakladateľom je obec a PO, ktorá má sídlo na území mesta,
alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom má
právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať
pomoc a podporu poskytovanú u fondov EÚ. V prílohách č.1 a č.2 k VZN bol doplnený text o
písomné prehlásenie PO, ktorej zakladateľom je obec a PO, ktorá má sídlo na území mesta, alebo
ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta,
o tom, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.
Okrem vyššie uvedenej zmeny boli vo VZN vykonané ďalšie úpravy, v nadväznosti na požiadavky
referentov, ktorí s dotáciami pracujú, a tiež v zmysle uznesenia MsZ č.34/2015.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 48/2016
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K bodu 4
Ing. Gajdošík a Ing. Švecová prezentovali spracovávaný projekt rozšírenia parkovísk na Vážskej ulici z
hľadiska dopravného riešenia a zelene s tým, že sa snažili v maximálnej miere zachovať jestvujúcu
zeleň v okolí novovybudovaných parkovísk.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 49/2016 A/
Ing. Chmelo a Ing. Wernerová prezentovali spracovávaný projekt PD Bratislavská cesta – verejné
osvetlenie, zeleň, cyklochodník z hľadiska dopravného riešenia a zelene s tým, že výsadba nového
uličného stromoradia z dôvodu veľkého počtu inžinierskych sietí nebude možná bez rokovania so
správcami jednotlivých sietí. Na výsadbu stromoradia boli vytypované také druhy a kultivary drevín,
ktoré sú odolné a plytko korenia v počte cca 30 ks drevín (hrušky, hlohy, hraby) spolu so živými
plotmi.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 49/2016 B/
K bodu 5
Rastislav Ilčík informoval členov komisie o situácii na starom trhovisku v objekte na Nitrianskej ulici,
ktorý obývajú rómsky obyvateľia a kde sa nachádza nahromadený odpad, ktorý tam rozoberajú,
spaľujú a o tom, že uvedený podnet rieši prokurátor na generálnej prokuratúre.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 50/2016
Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
47/2016
2

48/2016

49/2016
A/

3

4

Znenie

Adresát

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
schváliť predložený návrh na uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mesto Piešťany
a Západoslovenskou distribučnou, a.s.

MsR,
Oddelenie IT
a majetkových
služieb

Hlasovanie : za : 5, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania
dotácií
právnickým
osobám
a fyzickým
osobám
podnikateľom s podmienkou vypustenia textu v § 10, ods. 2,
tretia odrážka “v prípade zmeny účelu”.
hlasovanie : za : 5, proti : 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
schváliť projektovú dokumentáciu rozšírenia parkovísk na
Vážskej ulici s podmienkou vykonania primeranej náhradnej
výsadby v danej lokalite.
hlasovanie : za :3, proti : 0, zdržali sa :2
Uznesenie bolo prijaté.

MsR,
Oddelenie
právnych
a klientských
služieb

MsR,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

Termín
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49/2016
B/

50/2016

4

5

Dátum konania : 22.11.2016
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
schváliť projektovú dokumentáciu Bratislavská cesta - verejné
osvetlenie,
zeleň,
cyklochodník
s
nasledovnými
pripomienkami: 1. aby Mesto Piešťany vstúpilo do rokovania
s vlastníkom parciel č. 7071 a 7072 za účelom majetkového
vysporiadania a možnosi výstavby cyklochodníka, 2.
podporujeme variant umiestnenia kanalizačných vpustí tak,
aby kanalizačné vpuste boli umiestnené pozdĺž cestnej
komunikácie, 3. aby Mesto Piešťany vstúpilo do rokovania so
správcami sietí s cieľom vyrokovať výnimky v regulatívoch
v osádzaní vhodnej zelene, ktorá nebude ohrozovať jestvujúce
inžinierske siete.
hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
vedeniu mesta neodkladné prerokovanie s vlastníkmi stavby
na parcele č. 7712 a 7714 do konca roka 2016 v súlade
s platnou legislatívou, s priebežným informovaním Komisie
pre životné prostredie v intervale raz za štvrťroka.

MsR,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

Primátor,
prednosta,
Oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Zapísal: Ing. Marián Ondrišík

Rozdeľovník: Primátor mesta,
Zástupca primátora 2x,
Prednosta mestského úradu,
Odd.staveb.služieb a rozvoja mesta,
Odd.finančných služieb,
Členovia komisie.

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 25.11.2016

