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Dátum konania : 29.01.2018

0Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Bača, Ing. Oliver Vrba, Ing. František Debre,
PhD., Mgr. Peter Klein
Ospravedlnení: Mgr. Silvia Rusnáková, Ing. Milan Koščál
Hostia: Ing. Alena Horešová, Beáta Palkechová, Martin Valo
Verejnosť: Rudolf Hradil, Martin Žitňan, Alena Vráblová, Eva Wernerová, Denis Bechera, Hana
Dupkaničová, Ing. Henrich Harcsa
Médiá: Piešťanský týždeň, zpiešťan.sk, pnky.sk
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. Parkovisko – vnútroblok Winterova ulica
3. Rôzne
4. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Mimoriadne zasadnutie Komisie pre životné prostredie otvoril predseda komisie Mgr. Peter Jančovič,
PhD., privítal prítomných členov komisie a všetkcých ostatných zúčastnených osôb. Predseda komisie
všetkých prítomných oboznámil, že Mestský úrad zavádzal, resp. klamal, že parkovisko je vyžadované
od obyvateľov vnútrobloku kvôli zlej situácii parkovania vo vnútrobloku Winterova.
K bodu 2
Ing. Alena Horešová, Beáta Palkechová - materiál navrhovaného parkovania vo vnútrobloku na
Winterovej ulici bol do komisie pre životné prostredie predložený v 2 navrhovaných variantách: 1.
variant bol navrhnutý ako pozdĺžne rozšírenie jestvujúcej miestnej komunikácie s nutnými výrubmi
vzrastlých drevín, 2. variant bol navrhnutý ako novovybudované parkovisko so zachovanín
jestvujúcich vzrastlých drevín. Parkoviská boli navrhované len na mestských pozemkoch, ktorých je
v uvedenej lokalite málo, nakoľko ostatné vhodné pozemky vo vnútrobloku sú súkromné.
K uvedenému materiálu prijali členovia komisie pre životné prostredie uznesenie č. 34/2017 „Komisia
pre životné prostredie po prerokovaní odporúča schváliť „Návrh parkovísk vnútroblok Winterova“ s
pripomienkou zachovania vzrastlého stromu na okraji parkoviska, realizáciou novej výsadby okolo
parkoviska a použitia betónových zatrávňovacích panelov na povrch parkoviska“. Realizácia
uvedeného parkoviska bola zaradené do rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 s tým, že Mesto Piešťany
požiadalo príslušný stavebný úrad na vydanie územného rozhodnutia k uvedenej stavbe.
Mesto Piešťany má spracovaný generel dopravy, podľa ktorého je vo vnútrobloku na Winterovej ulici
podľa potrieb statickej dopravy navrhovaná podzemná garáž na rozšírenie jestvujúcich kapacít.
Ing. Oliver Vrba - nie je si istý, či navrhované parkovisko na Winterovej ulici reflektuje na požiadavky
obyvateľov, pri budovaní parkovísk sa ustupuje čiastkovým riešeniam a nie je schválená parkovacia
stratégia do budúcna. Aký je kľúč budovania parkovísk?
Alena Vráblová – informovala všetkých prítomných, že na vybudovanie parkoviska na Winterovej ulici
bolo v mesiaci január 2018 začaté územné konanie, uskutočnilo sa ústne pojednávanie, na ktorom sa
zúčastnili rozhorčený obyvatelia vnútrobloku, ktorý s výstavbou uvedeného parkoviska nesúhlasia.
Proti výstavbe parkoviska začali spisovať petíciu, o podpisovanie ktorej je podľa nej obrovský záujem,
nakoľko uvedené parkovisko podľa nej predstavuje brutálny zásah do zelene a je hriech ho vybudovať
uprostred parčíka.
Ing. Eva Wernerová – prišla ako obyvateľka vnútrobloku, kde býva v súčasnosti jej mama. Vo
vnútrobloku býva v súčasnosti cca 450 obyvateľov, už dnes vnútroblok nevyhovuje s množstvom
zelene potrebám na občana (12 m2/osoba), pribúdajúce automobily nás idú zahlušiť, hľadáme
parkovacie miesta všade, kde sa dá. Vytvorenie parkovacích miesta poskytuje komfort bývania, znižuje
však kvalitu bývania, je potrebné vypracovať koncepciou parkovania s parkovacími domami
a vytláčanie veľkých parkovísk na okrajové časti mesta.
Rudolf Hradil – býva v uvedenej lokalite 50 rokov, nesúhlasí s likvidáciou zelene na úkor parkoviska,
pri riešení parkoviska by sa mal vykonať prieskum u osôb, ktoré tam žijú s tým, aby sa vyjadrili, ako
by uvedený vnútroblok mal vyzerať. Petícia proti uvedenému parkovisku bude predložená na
najbližšie rokovanie MsZ, bude to prekvapujúco veľa podpisov s dôrazom nato, aby sa uvedené
navrhované parkovisko nerealizovalo.
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Beáta Palkechová – materiál s navrhovanými parkoviskami bol predložený do komisie pre životné
prostredie v 2 variantách, navrhli sa možnosti parkovania s tým, že názor občanov sa berie na vedomie.
Je si vedomá toho, že sa jedná len o čiastkové riešenia s tým, že navrhované parkoviská sa stavajú len
v zeleni. Podľa jej názoru mesto Piešťany nemá dostatok prostriedkov na vybudovanie parkovacieho
domu na sídlisku A. Trajan z vlastných zdrojov.
Ing. František Bača – ide o celý rad problémov, rozhoduje sa na základe predkladaných materiálov –
mesto sa odzeleňuje, je to trend, ktorý sa nedá v dnešnej dobe zvrátiť. Vyjadriť nesúhlas
s vybudovaním parkoviska je potrebné ísť odprezentovať pred MsZ a nie na komisiu pre životné
prostredie. Treba túto akciu na vybudovanie 12 parkovacích miest zastaviť a hľadať riešenie, ktoré
nebude na úkor verejnej zelene.
Ing. Henrich Harcsa – bola na meste Piešťany zverejnená verejná vyhláška o vybudovaní uvedeného
parkoviska v zmysle správneho poriadku, jedná o zavádzanie ohľadom neinformovanosti občanov.
V centrálnej mestskej zóne chýbalo 1250 parkovacích miest, parkovanie automobilov je celosvetový
problém.
Martin Valo – dokumenty sú zverejňované na www stránke mesta Piešťany, najväčším problémom je
podľa neho doprava a odpad, v meste Piešťany pribudne každý rok cca 200 osobných automobilov,
v uvedenej lokalite na Winterovej ulici je 130 bytov a kapacita jestvujúcich parkovacích miest je
nepostačujúca. Súkromný investor vybudoval na sídlisku A. Trajan podzemné parkovisko ako súčasť
hypermarketu s tým, že novovybudovaní miesta ponúkal obyvateľom za poplatok, obyvatelia však
o uvedené parkoviská neprejavili záujem a parkovisko je v súčasnosti využívané ako motokárová
dráha.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6/2018
K bodu 3
Parkovisko Valová ulica – predseda komisie Mgr. Jančovič obdržal podnet od obyvateľa z Valovej
ulice, kde z dôvodu nepostačujúceho počtu parkovacích miest dochádza k poškodzovaniu verejnej
zelene parkujúci automobilmi.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 7/2018
Azylový dom / separovaný zber – člen komisie Ing. Vrba oboznámil členov komisie s nedostatočným
harmonogramom vývozu separovaného odpadu v Azylovom dome, kde dochádza k ich pravidelnému
preplňovaniu.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 8/2018

Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
1/2018
2

Znenie
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní ruší
prijaté uznesenie č. 34/2017 “Komisia pre životné prostredie
po prerokovaní odporúča schváliť Návrh parkovísk
vnútroblok Winterova s pripomienkou zachovania
vzrastlého stromu na okraji parkoviska, realizáciou novej
výsadby okolo parkoviska a použitia betónových
zatrávňovacích panelov na povrch parkoviska“, zo dňa
01.06.2017 v celom znení.
Hlasovanie: za : 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
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OSSRM
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2

Dátum konania : 29.01.2018
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní ruší
prijaté uznesenie č. 35/2017 “Komisia pre životné prostredie
po prerokovaní odporúča schváliť Návrh parkovísk
vnútroblok Kukučínova-Royova“ s pripomienkou použitia
betónových zatrávňovacích panelov na povrch parkoviska“,
zo dňa 01.06.2017 v celom znení.

OSSRM

2

hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa: 1
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje,
aby sa pozastavili všetky práce na realizácii parkoviska vo
vnútrobloku na Winterovej ulici v Piešťanoch.

OSSRM

2

hlasovanie: za :5, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje,
aby sa pozastavili všetky práce na realizácii parkoviska vo
vnútrobloku na Royovej ulici v Piešťanoch.

OSSRM

2

Hlasovanie: za :4, proti : 0, zdržali sa :1
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
Mestskému úradu vykonať prieskum záujmu a potreby
vybudovania parkovísk medzi obyvateľmi Piešťan.

OSSRM

2

hlasovanie: za :5, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje
informáciu o stave rozpracovanosti koncepcie parkovania
v meste Piešťany.

OSSRM

3

3

hlasovanie: za :5, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje
zintenzívniť monitoring Mestskej polície pri poškodzovaní
verejnej zelene parkujúcimi automobilmi na Valovej ulici
v Piešťanoch.
hlasovanie: za :5, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní
odporúča, aby Mestský úrad požiadal OZV Naturpack o
navýšenie kapacít pre zber triedených odpadu v Azylovom
dome z dôvodu jej nepostačujúcej kapacity.

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,

