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Dátum konania : 05.06.2018

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. Oliver Vrba, Ing. František Debre, PhD., Ing. Milan

Koščál
Ospravedlnení: Mgr. Silvia Rusnáková, Ing. František Bača, Mgr. Peter Klein
Hostia: Beáta Palkechová, Ing. Stanislav Chmelo, Ing. Stanislav Mikuš
Verejnosť:
Médiá: Piešťanský týždeň
Tajomník komisie : Ing. Marián Ondrišík
Program:
1.
Otvorenie
2.
Štúdia miestnej komunikácie Dopravná ulica – sídlisko A. Trajan v Piešťanoch
3.
Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017 – záverečný účet
4.
Rôzne
5.
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.
K bodu 2
B. Palkechová a Ing. Stanislav Chmelo predstavili spracovanú štúdiu „Miestna komunikácia Dopravná
ulica – sídlisko A. Trajan v Piešťanoch“. Navrhovaná komunikácia bude mať šírku 7 m, vedľa nej je
navrhnutá spoločná cesta pre peších a cyklistov, jej význam bude spočívať v odľahčení dopravy
a znížení emisného zaťaženia na Bratislavskej ceste. Súčasťou štúdie je aj navrhované parkovisko pre
osobné automobily za Bratislavským cintorínom.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 34/2018
K bodu 3
Ing. Stanislav Mikuš predstavil členom komisie Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta
Piešťany za rok 2017 – záverečný účet.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 35/2018
K bodu 4
Mgr. Peter Jančovič, PhD. oboznámil členov komisie o podnete obyvateľa sídliska A. Trajan
o nevykonaní náhradnej výsadby za výrub zelene na ulici M. Bela, kde malo byť podľa spracovanej
štúdie od Ing. Wernerovej vykonaná nová výsadba zelene v uvedenej lokalite.
Mgr. Peter Jančovič, PhD. oboznámil členov komisie o podnete od obyvateľov na umiestnenie novej
trafostanice na Slnečnej ulici (vedľa Mestského kultúrneho strediska) v rámci stavby „TA PiešťanyFloreát, VNK, TS a NNK“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č.j. 03532/22/2/2013-BB zo dňa
25.11.2013.
Členovia komisie diskutovali o tejto problematike.
Členovia komisie prijali uzn. č. 36, 37/2018
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Uznesenia :
Číslo
Bod
prg.
34/2018
2

35/2018

36/2018

37/2018

3

4

4

Dátum konania : 05.06.2018

Znenie

Adresát

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
“Štúdiu miestnej komunikácie Dopravná ulica – sídlisko A.
Trajan v Piešťanoch” schváliť za podmienky použitia
zatrávňovacích stavebných prvkov na povrch parkoviska a s
výsadbou izolačnej zelene okolo parkoviska.
Hlasovanie: za : 4, proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
schváliť „Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu
mesta Piešťany za rok 2017 – záverečný účet“.
hlasovanie : za :3, proti : 0, zdržali sa: 1
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní požaduje
od MsÚ predložiť na ďalšie zasadnutie komisie: 1. aký typ
trafostanice bol povolený v územnom konaní na umiestnenie
stavby?, 2. aký typ trafostanice bol povolený v stavebnom
konaní?, 3. či došlo v priebehu konaní k zmene stavby
a prípadne z akého dôvodu?
hlasovanie: za :4, proti : 0, zdržali sa :0
Uznesenie bolo prijaté.
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní navrhuje
vyvolať rokovanie so stavebníkom stavby „TA PiešťanyFloreát, VNK, TS a NNK“ o možnosti zmeny stavby pred
dokončením (napr. použitie iného typu trafostanice, zmenu
jej umiestnenia, vizuálna úprava okolia trafostanice
s využitím zelene alebo stavebných úprav).

Termín

OSSRM

MsR
OFS

OSSRM

OSSRM

Hlasovanie: za :4, 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: 05.06.2018

