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Dátum konania : 20.11.2017

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Bača, Ing. Oliver Vrba, Ing. František Debre,
PhD., Mgr. Peter Klein
Ospravedlnení: Ing. Milan Koščál, Mgr. Silvia Rusnáková,
Hostia: Ing. Lucia Schultzová, Zuzana Jakubisová
Verejnosť:
Médiá:
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
3. Rôzne
4. 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 zároveň ich oboznámil o rozdeľovaní odmien členom komisie za rok
2017 v celkovej výške 600,- Euro, ktoré boli prerozdelené podľa účasti členov na zasadnutiach.
Zároveň oboznámil členov komisie s návrhom zmeny rozpočtu, kde ušetrené financie za odpady a ich
využitie nebolo predložené na rokovanie komisie pre životné prostredie
K bodu 2
Spracovateľ materiálu Ing. Ondrišík oboznámil členov komisie s protestom prokurátora proti VZN č.
3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom proti ustanoveniu
§ 2 odsek 1 až odsek 3, § 3 odsek 1 až odsek 6, § 4 odsek 1, odsek 2, § 5, § 9 odsek 1, odsek 2, odsek 4,
odsek 5, vrátame úvodnej časti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany číslo 3/2000 o
ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, v znení novely číslo 6/2002,
číslo 2/2003 a číslo 19/2008. Mesto Piešťany nemôže svoju normotvornú právomoc uplatňovať v
neobmedzenej miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode a je
povinné rešpektovať, že spoločenské vzťahy týkajúce sa ochrany ovzdušia sú predmetom právnej
úpravy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú všeobecne právne záväzné
pre fyzické a právnické osoby, vrátane orgánov územnej samosprávy. Taktiež je prevládajúcim
právnym názorom prokuratúry to, že orgány územnej samosprávy pri tvorbe svojich noriem vrátane
všeobecne záväzných nariadení nesmú vytvárať duplicitu obsahovej časti ich textu s právnym
predpisom všeobecne záväznej povahy a majú sa zamerať len na vecné riešenie aplikácie na konkrétne
pomery. Predkladaným návrhom teda navrhujeme riešiť predmetnú úpravu bez vytvárania duplicity s
vecne príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 64/2017 A/ a č. 64/2017 B/
K bodu 3
Spracovateľky materiálu „Plnenie uznesení komisie životného prostredia (odpadové hospodárstvo)“
Ing. Lucia Schultzová a Zuzana Jakubisová predstavili členom komisie spracovaný materiál
k jednotlivým uzneseniam č. 45/2017, 46/2017, 52/2017 a 57/2017.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie neprijali žiadne uznesenie.
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Zuzana Jakubisová predstavila členom komisie žiadosť spoločnosti Baumi, s.r.o., Inovecká 5213/40,
Banka na povolenie zmeny umiestnenia stanoviska smetných nádob, z pozemku vlastníkov bytov
a nebytových priestorov na susediaci pozemok, parcela č. 895/1 vo vlastníctve mesta Piešťany.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 65/2017
Predseda komisie Mgr. Peter Jančovič oboznámil členov komisie, že dostal od obyvateľov z miesnej
časti Kocuríc podnet na chov hospodárskych zvierat - kôz na ploche bývalého futbalového ihriska
(parcela č. 144, výmera 11349 m2, druh pozemku ostatná plocha), kde uvedené zvieratá poškodzujú
zeleň obhrýzaním konárov.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 66/2017
Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
64/2017
2
A/

64/2017
B/

65/2017

66/2017

2

3

3

Znenie

Adresát

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
vyhoveniu Protestu prokurátora sp.zn. Pd 112/17/2204-3
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Piešťany č.
3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom.

MsR, OSSRM

Termín

Hlasovanie: za : 5, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča MsR, OSSRM
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania na území mesta Piešťany schváliť.
Hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
schváliť žiadosť spoločnosti Baumi, s.r.o. o povolenie
zmeny umiestnenia stanoviska smetných nádob na parcelu č.
895/1 vo vlastníctve mesta Piešťany.
hlasovanie: za :0, proti : 5, zdržali sa :0
Uznesenie nebolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje
preverenie vlastníckeho vzťahu k pozemku parcela č. 144
v k.ú. Kocurice a jeho využívania v súvislosti s chovom
hospodárskych zvierat v zmysle platnej legislatívy.

OSSRM

OSSRM

Hlasovanie: za :5, 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,

Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD.
V Piešťanoch dňa: 23.11.2017

