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Dátum konania : 22.02.2018

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Bača, Ing. Oliver Vrba, Mgr. Peter Klein
Ospravedlnení: Mgr. Silvia Rusnáková, Ing. Milan Koščál, Ing. František Debre, PhD
Hostia: Beáta Palkechová, Ing. Denis Bechera, Ing. Hana Dupkaničová
Verejnosť: Michal Fiala
Médiá:
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1. Otvorenie
2. Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany (doplnené do programu)
3. Štúdia prepojenia Lodenica
4. Novostavba termálneho parku – dopravné riešenie
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 a všetkých ostatných zúčastnených. Predseda komisie všetkých prítomných
oboznámil, že z dôvodu zmeny pracovného času upratovačiek na Mestskom úrade, ktoré už pracujú
len do 19,00 hod, budú nasledujúce komisie začínať skôr, a to o 16,00 hod.
K bodu 2
Spracovatelia materiálu Ing. Hana Dupkaničová, Ing. Denis Bechera predstavili koncepciu a návrh
reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany, kde návrh tvorí koncepciu – vytvára priestor pre vznik
centrálnych detských ihrísk, lokálnych detských ihrísk, špeciálnych detských ihrísk a navrhuje
vytvorenie oddychových zón na miestach zrušených detských ihrísk. Systém zahŕňa i prepojenie
týchto miest s využitím cyklotrás na presun a umiestnenie ihrísk a oddychových plôch v zeleni
a priestore. Hlavnou myšlienkou predkladaného návrhu je zatraktívnenie priestoru detských ihrísk na
základe populačných zmien, zjednodušenie starostlivosti a herné prvky a naplnenie noriem z pohľadu
bežných kontrol detských ihrísk, kde certifikované ihriská je možné jednoducho kontrolovať v zmysle
stanovených a v súčasnosti platných noriem.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 9/2018
K bodu 3
Predkladateľka materiálu Beáta Palkechová predstavila 3 štúdie riešenia, ktoré riešia územie Lodenice
v úseku od parkoviska pred Autocampingom, pred areálom TJ Sĺňava až po potok Dubová prepojenie medzi jestvujúcimi cyklistickými a pešími chodníkmi situovanými popri rieke Váh a jazere
Sĺňava – Kolokruh. V danom území je navrhované situovanie cyklistického a pešieho chodníka,
situovanie parkovacích plôch a rozšírenie jestvujúcej komunikácie, ktorá má v súčasnosti nedostatočné
šírkové parametre. Vzhľadom na viaceré možnosti riešenia daného územia, pričom bol dôraz kladený
na pešie a cyklistické prepojenie medzi jestvujúcimi pešími a cyklistickými chodníkmi sú v rámci
dokumentácie spracované 3 varianty riešenia – varianty A, B a C.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 10, 11/2018
K bodu 4
Predkladateľka materiálu Beáta Palkechová predstavila návrh súkromného investora „Novostavba
termálneho parku Piešťany – dopravné riešenie“, ktorý z kapacitných dôvodov má v pláne na
Rekreačnej ulici vybudovať okružnú križovatku Hlboká-Rekreačná, rozšíriť jestvujúcu Rekreačnú
ulicu od križovatky s Hlbokou ulicou po odbočku na Lodenicu a vybudovať veľkokapacitné parkovisko
na svojom pozemku.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 12/2018
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Neprerokované body z programu budú zaradené na ďalšie zasadnutie komisie pre životné
prostredie, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2018 o 16,00 hod.
Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
9/2018
2

10/2018

11/2018

12/2018

Znenie

Adresát

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
materiál „Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk
v meste Piešťany“ schváliť.

Termín

SMP, MsR

3

Hlasovanie: za : 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
schváliť Štúdiu prepojenia Lodenica v navrhovanej
„variante C” bez vybudovania parkovacích miest

OSSRM

3

hlasovanie : za :1, proti : 0, zdržali sa: 3
Uznesenie nebolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
schváliť Štúdiu prepojenia Lodenica v navrhovanej “variante
C” s vybudovaním parkovacích miest.

OSSRM

2

hlasovanie: za :3, proti : 1, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní berie
informáciu o „Novostavbe termálneho parku Piešťany –
dopravné riešenie“ na vedomie.

OSSRM

Hlasovanie: za :3, proti : 0, zdržali sa :1
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: 23.02.2018

