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Dátum konania : 05.03.2015

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD. – predseda komisie, členovia komisie : Ing. Hana Dupkaničová,
Mgr. Božena Lehutová, Ing. Milan Koščál, Ing. František Debre, Ing. František Bača, Mgr. Silvia
Rusnáková
Hostia: Ing. Eva Pobjecká, Ing. Ján Baranovič, p. Ingrid Ličková, Ing. Dominika Letková, Ing. Eva
Teplická, Ing. Soňa Švecová, p. Eva Bereczová
Verejnosť : Mgr. Martin Palkovič, p.Jozef Vojčiniak, p. Milada Plšková, p. Mária Plšková, p. Antónia
Mikušová
Tajomníčka komisie : Ing. Martina Halašková
Program:
1. Otvorenie.
2. Projektová dokumentácia PARK.
3. Uznesenie a záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre životné prostredie otvoril predseda Mgr. Peter Jančovič, PhD. V úvode privítal
prítomných a oboznámil ich s programom komisie.
K bodu 2
Komisia prerokovala problematiku projektovej dokumentácie PARK vrátane súťaže, vyhodnotenia
spracovanej projektovej dokumentácie a návrhu krajinársko – architektonického riešenia obnovy
Mestského parku v Piešťanoch.
Ing. Ján Baranovič (referát životného prostredia) informoval o chronológii vývoja projektovej
dokumentácie PARK – o návrhoch rekonštrukcie Mestského parku v Piešťanoch vyplývajúcich
z uznesení predchádzajúcich komisií pre životné prostredie, o etapách realizácie jeho obnovy, o návrhu
krajinársko – architektonickej súťaže, ako aj o zostavení odbornej komisie na vyhodnotenie súťaže
návrhov.
Ing. Eva Pobjecká (odbor správy) a p. Ingrid Ličková (referát majetku mesta) vysvetlili podmienky
vyhlásenia a vyhodnotenia súťaže spracovania projektovej dokumentácie podľa vyhlášky o verejnom
obstarávaní. Informovali o účele vyhlásenia súťaže, poskytnutých podkladoch do súťažných
podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie a o realizácii projektu.
Ing. Dominika Letková a Ing. Eva Teplická (autorky projektu) predstavili projekt a myšlienku obnovy
zelene v parku s cieľom zachovať jeho funkčnosť, historickú a prírodnú hodnotu aj pre budúce
generácie. Zdôvodnili navrhované zmeny týkajúce sa úpravy zelene v časti parku z kompozičných
dôvodov, ktorým predchádzala dôsledná inventarizácia zelene (posúdenie zdravotného stavu
a funkčnosti zelene).
Mgr. Peter Jančovič, PhD. (predseda komisie ŽP) požiadal autorky projektu o vyjadrenie k výrubom
stromov z kompozičných dôvodov a informoval o vydaní stanoviska primátora mesta Piešťany vo veci
pozastavenia výrubov stromov.
Ing. Soňa Švecová, autorka projektovej dokumentácie PARK – Sad. A.Kmeťa, oboznámila prítomných
o realizácii obnovy parku a zdôraznila potrebu jeho pravidelnej údržby.
Na rokovaní vystúpili aj zástupcovia verejnosti - p. Plšková a p. Mikušová, ktorým bolo umožnené
vyjadriť svoje postoje k uvedenej problematike.
p. Eva Bereczová, hovorkyňa MsÚ Piešťany predstavila stanovisko primátora mesta Piešťany
k výrubom drevín v parku v dôsledku jeho obnovy podľa projektovej dokumentácie.
Členovia komisie prijali uzn.č. 11/2015 a uzn. č.12/2015.
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Uznesenia:
Číslo
11/2015

Bod
prg.
2

12/2015

2

Znenie

Adresát

KŽP po prerokovaní odporúča posúdenie ponechania
zdravých stromov určených z kompozičného dôvodu na
výrub v projekte obnovy Mestského parku v Piešťanoch.

hlasovanie : za :4, proti : 3, zdržali sa :0
KŽP po prerokovaní odporúča zvýšiť počet odborných
zamestnancov organizácie Služby mesta Piešťany určených
na starostlivosť o zeleň a navýšenie rozpočtu v položke
údržba zelene.

MsR, MsZ,
RŽP

MsR, MsZ,
RŽP

hlasovanie : za :7, proti : 0, zdržali sa :0
POZN.:
Zapísal: Ing. Martina Halašková

Rozdeľovník: primátor mesta,
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
referát organizačný,
referát životného prostredia,
odbor správy,
kancelária primátora,
členovia komisie

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 06.03.2015

Termín

