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Dátum konania : 24.01.2017

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Mgr. Božena Lehutová, Ing. Milan Koščál, Mgr.
Silvia Rusnáková, Mgr. Peter Klein
Ospravedlnení : Ing. František Debre , PhD., Ing. František Bača,
Hostia: Peter Tekula, Ing. Peter Babirát
Verejnosť:
Médiá:
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. Rôzne
3. 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 a pozvaných hostí.
K bodu 2
Vedúci údržby zelene SMP p.o. Peter Tekula prezentoval plánovanú rekonštrukciu zelených plôch v
meste Piešťany v rámci údržby na rok 2017 a zároveň predstavil, čo bolo v rámci údržby zelene
zrealizované v roku 2016 podľa predložených harmonogramov. Zároveň oboznámil členov komisie s
novou spracovanou pasportizáciou plôch zelene, v rámci ktorej SMP p.o. udržiavajú 110 ha zelene,
11268 ks drevín a 5 km živých plotov, s celkovými odhadovanými nákladmi na údržbu podľa
spracovanej pasportizácie 750 000,- Euro.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 1/2017
Ing. Peter Babirát informoval členov komisie o témach, s ktorými vystúpil na rokovaní Mestského
zastupiteľstva. Vyjadril nespokojnosť s realizovanou náhradnou výsadbou, ktorá bola vysadená po
rekonštrukcii parkovacích plôch a chodníkov na Vážskej ulici, kde pred vchodom č. 11-13 boli
vysadené guľovité formy javorov, ktoré podľa neho nenahrádzajú vzrastlú asanovanú zeleň, ktorá sa
tam nachádzala pred rekonštrukciou a odporučil pred vchodom č. 15 (vpravo od chodníka) o
zrealizovanie novej náhradnej výsadby. Ďalej vyjadril myšlienku, či na jestvujúcom asfaltovom ihrisku
na konci Vážskej ulice (pri nadjazde), ktoré je podľa neho nevyužívané, by nebolo možné vybudovať
parkovisko z dôvodu nedostatočného počtu parkovacích miest v danej lokalite, ktoré bolo znížené aj z
dôvodu osadenia dopravnej značky zákaz vjazdu motorových vozidiel medzi Kruhovkou a kotolňou.
Zaujíma ho dôvod, prečo bola uvedená dopravná značka v uvedenej lokalite osadená.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 2/2017 a 3/2017
Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
1/2017
2

Znenie
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní materiál
o obnove zelených plôch v meste Piešťany na rok 2017
berie na vedomie.
Hlasovanie : za : 4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.

Adresát
SMP p.o.

Termín
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2/2017

3/2017

2

2

Dátum konania : 24.01.2017
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje
Mestský úrad, oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta
o vyjadrenie k dôvodu osadenia značky „Zákaz vjazdu pre
motorové vozidlá“ pri Kruhovke a o možnosti riešenia pre
zvýšenie počtu parkovacích miest.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
Komisii pre šport a rekreáciu prehodnotiť spôsob využitia a
zatraktívnenie basketbalového ihriska na Vážskej ulici pri
nadjazde za účelom jeho športového využitia, nakoľko je v
súčasnosti nevyužívané.

MsÚ,
oddelenie
stavebných
služieb
a rozvoja
mesta

MsÚ,
Komisia pre
šport a
rekreáciu

hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Zapísal: Ing. Marián Ondrišík
Rozdeľovník: Primátor mesta,
Zástupca primátora 1x,
Prednosta mestského úradu,
Odd.staveb.služieb a rozvoja mesta,
SMP p.o.,
Členovia komisie.

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 27.01.2017

