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Dátum konania : 04.10.2018

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. František Debre, PhD., Ing. František Bača, Mgr. Peter
Klein, Ing. Oliver Vrba
Ospravedlnení: Mgr. Silvia Rusnáková, Ing. Milan Koščál
Hostia:
Verejnosť:
Médiá:
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1.
Otvorenie
2.
Návrh na obstaranie s spracovanie zmien a doplnkov územného plánu zóny Heinola –
Piešťany – sekcia I (v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb)
3.
Hodnotenie vybraných drevín v Mestskom parku akustickým tomografom
4.
Rôzne
5.
Uznesenia 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 poďakoval im za ich účasť na zasadnutiach komisie pre životné
prostredie. Zároveň oboznámil členov komisie o plánovanom spoločnom zasadnutí všetkých komisií
pri MsZ k Programovému rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2018
o 16,00 hod v Mestskej knižnici.
K bod 2
V Územnom pláne mesta Piešťany, schválenom uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
110/1998 zo dňa 15. 6. 1998, v znení neskorších zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN mesta, sú
predmetné parcely súčasťou územia, funkčne určeného ako plochy bývania v zeleni, s dominantnou
funkciou vilových foriem rodinného bývania s pridruženými záhradami (viď príloha č. 4). Parcela č.
10166/9 bola medzi „plochy bývania v zeleni“ zaradená v rámci schválenia v rámci Zmien a doplnkov
ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011 dňa 26.5.2016, pričom pre budúce využitie tejto parcely bola
navrhnutá a schválená osobitná priestorová regulácia, vychádzajúca zo skutočnosti, že parcela bola
pôvodne súčasťou miestneho biocentra „Sihoť“. V zmysle Návrhu miestneho územného systému
ekologickej stability, ktorý je súčasťou ÚPN mesta Piešťany, na predmetné parcely zasahuje plošný
interakčný prvok charakteru záhrad (príloha č. 5).
Všetky vyššie uvedené parcely sú zároveň situované v území, ktorého zástavba je regulovaná podľa
schváleného Územného plánu zóny HEINOLA – Piešťany a Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany č. 4/1998 v znení novely č. 19/2004. Táto územnoplánovacia dokumentácia stanovuje
funkčné a priestorové regulatívy v záujmovom území lokality HEINOLA, t. j. v území medzi Veternou
ulicou a areálom autocampingu (príloha č. 3). Parcely č. 10166/9, 10166/8, 10166/35, 10166/36,
10166/41, 10166/21, 10166/37, 10166/24, 10164/51 sú súčasťou sekcie „I“ a v platnom územnom
pláne zóny nie sú ku dnešnému dňu určené na zástavbu, čo predstavuje nesúlad medzi Územným
plánom mesta Piešťany a Územným plánom zóny HEINOLA – Piešťany, ktorý je hierarchicky
najnižším a najpodrobnejším územnoplánovacím dokumentom.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 50/2018
K bodu 3
Ing. Ondrišík predstavil členom komisie spracovaný expertízny posudok „Hodnotenie vybraných
drevín v Mestskom parku akustickým tomografom“, ktorý vypracovala SAV, Ústav ekológie lesa.
Akustický tomograf FAKOPP 3D je prístroj, pomocou ktorého sa nedeštrukčnou metódou znázorní
vnútorná štruktúra hodnoteného stromu a zistia sa prípadné deformácie, dutiny, či hniloba v ich kmeni
a na konároch. Celkovo bolo hodnotených 27 ks drevín, ktoré predstavujú priame ohrozenie
návštevníkov parku, z ktorých bolo pri 12 ks odporúčaný návrh na výrub. Výrub uvedených drevín

Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 9/2018
Strana 2 z 2

Dátum konania : 04.10.2018

bude rozdelený na etapy súčasne s realizáciou náhradnej výsadby podľa spracovaného projektu
rekonštrukcie mestského parku.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 51/2018
K bodu 4
Mgr. Peter Jančovič, PhD. oboznámil členov komisie s podnetom od obyvateľa mesta na umiestnenie
2 ks 1100 l kontajnerov na separovaný odpad (sklo, kovy) na Studenej ulici, ku ktorým obyvatelia
mesta ukladajú veľkoobjemový odpad.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 52/2018
Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
50/2018
2

51/2018

52/2018

3

4

Znenie

Adresát

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní berie
material “Návrh na obstaranie s spracovanie zmien a
doplnkov územného plánu zóny Heinola – Piešťany – sekcia
I (v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb)”
na vedomie s pripomienkou, že KŽP požaduje na ďalšie
zasadnutie informáciu ohľadom osobitnej priestorovej
regulácie na parcele č. 10166/9.
Hlasovanie: za : 5, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní berie
materiál „Hodnotenie vybraných drevín v Mestskom parku
akustickým tomografom“ na vedomie a zároveň pozitívne
hodnotí prístup zamestnancov MsÚ k uvedenému
hodnoteniu a odporúča postupne zrevitalizovať jestvujúcu
topoľovú alej.
hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje
od MsÚ vytypovanie vhodných lokalít na umiestnenie 2 ks
kontajnerov na separovaný odpad na Malom Floreáte.

Termín

MsR, MsZ

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: 05.10.2018

Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 9/2018
Strana 3 z 2

Dátum konania : 04.10.2018

Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 9/2018
Strana 4 z 2

Dátum konania : 04.10.2018

