Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 4/2015
Dátum konania : 25.03.2015
Prítomní : Mgr.Peter Jančovič, PhD. – predseda komisie,
členovia komisie : Ing.Hana Dupkaničová, Mgr.božena Lehutová, Mgr.Silvia Rusnáková,
Ing.František Bača, Ing.Milan Koščál, Ing.František Debre
Hostia : Ing.Radomila Škodná, Mgr.Jarmila Vilčeková, Ing.arch.Vitková
Verejnosť : Jozef Vojčiniak
Tajomníčka komisie : Ing.Martina Halašková – neprítomná – zastúpená Ing.Jánom Baranovičom
Program : 1.Otvorenie
2. Výruby drevín – prehľad podaných žiadostí za uplynulý mesiac
3. Zámer spracovania PHSR na roky 2015-2025
4. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Piešťany č.10/2011
5. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby ŽP
6. Žiadosť o dotáciu v oblasti ekológie a environmentalistiky
7. Projekt revitalizácie toku Dubová – km 6,1-6,4
8. Objekt amfiteátra v mestskom parku - znečistenie
9. Rôzne
Popisná časť zápisnice :
K bodu 1 :
Predseda komisie privítal prítomných a otvoril rokovanie. V úvode informoval členov komisie
o rokovaní Mestského zastupiteľstva 19.3.2015, konkrétne o bodoch, ktoré sa týkajú
environmentálnej problematiky :
- Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi MsZ zobralo po diskusii na vedomie
- VZN o poskytovaní dotácií bolo doplnené o pripomienky komisie ŽP
- Uznesenie z mimoriadnej komisie pre ŽP vo veci Mestského parku bolo prezentované
poslancom MsZ
- Pripomienka k návrhom na udeľovanie Ceny primátora nebola akceptovaná – je potrebná
zmena štatútu
- MsZ schválilo uznesenie vo veci prerokovania sporných žiadostí o výrub drevín na
zasadnutiach komisie pre ŽP
K bodu 2 :
Ing. Škodná informovala prítomných o predložených žiadostiach na výruby drevín, ktoré boli na MsÚ
doručené od posledného rokovania komisie a o aktuálnom stave ich riešenia. Vo veci žiadosti o výrub
drevín pri hoteli Magnólia bolo konštatované, že ide o zdravé stromy a vhodné by ich boli vyvetviť
a ponechať. Predseda komisie požiadal informovať o výsledku z tvaromiestnej obhliadky. Ing. Škodná
ďalej predložila návrh spôsobu podávania informácii členom komisie o prijatých žiadostiach na výrub
drevín.
K bodu 3 :
Mgr. Vilčeková informovala o zámere spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany na roky 2015-2025. Dokument bude spracovaný externou firmou, pre ktorú ako
podklad bude potrebné aj od KŽP zadefinovať priority resp. aktivity, ktoré následne budú spracované
do jednotlivých opatrení v zmysle príslušnej metodiky. Po diskusii KŽP prijala uznesenie č. 13/2015.
K bodu 4 :
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Ing. arch. Vitková poskytla členom komisie podrobné informácie k trom konkrétnym lokalitám
pripravovanej zmeny územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011. Informovala o návrhu zadania,
ktoré v minulom období schválilo MsZ, o výstupoch hodnotenia biotopov vybraných biocentier
v Piešťanoch (Ružičková a kol., 2013) a o záveroch z rokovania na Okresnom úrade v Trnave.
Lokalita Sihoť : návrh zmeny funkčného využitia z kategórie ekostabilizačnej zelene na bývanie
v zeleni. Po oboznámení s výsledkami prieskumov a po prerokovaní komisia prijala uznesenie č.
14/2015.
Lokalita Malá Vrbina : návrh zmeny funkčného využitia plôch zelene na plochy športu a rekreácie. Na
základe výsledkov prieskumu biotopov bola navrhnutá úprava hraníc miestneho biocentra a na
hranici s existujúcim chodníkom zachovať 10m široký pás zelene a zaradiť ho do kategórie plošný
interakčný prvok . Po diskusii a vysvetlení dopytov členov komisie boli prijaté uznesenia č.15/2015 a
č. 16/2015.
Lokalita Vážský ostrov : plocha medzi Biskupickým kanálom a korytom Váhu od cípu na Lide až po
plochy zahŕňajúce stavby maštalí pre kone a jazdeckého areálu na Bodone, kde návrh predstavoval
zmeny funkčného využitia z plôch zelene na plochy zariadení športu a rekreácie. Na základe
prieskumov a stanoviska OÚ v Trnave bola zmena zredukovaná len na plochy v tesnom dotyku
s jazdeckým areálom a na plochy kynologického klubu. Po diskusii členovia komisie hlasovali o troch
navrhnutých uzneseniach č. 17/2015, 18/2015 a 19/2015. Vzhľadom k tomu, že nebolo schválené ani
jedno z navrhnutých uznesení bude sa KŽP zaoberať touto problematikou na niektorej
z nasledujúcich komisií.
K bodu 5 :
Ing. Baranovič informoval prítomných o schválenom návrhu kandidáta KŽP na udelenie ceny
primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
K bodu 6 :
Ing. Baranovič predložil na rokovanie komisie žiadosť OZ pri Strednej odbornej škole záhradníckej
o dotáciu z rozpočtu mesta na projekt „Deň enviro-hier v Botanickej záhrade“ vo výške 300 eur.
Komisia vzhľadom na skutočnosť, že ide o vzdelávací a výchovný projekt navrhla podporiť ho
v požadovanej výške – uznesenie č.21/2015. Nakoľko nie sú vyčerpané všetky finančné prostriedky
určené pre oblasť ekológie a environmentalistiky navrhla komisia vyhlásiť 2.kolo predkladania
žiadostí – uznesenie č. 22/2015.
K bodu 7 :
Ing. Baranovič predložil členom komisie projektovú dokumentáciu Revitalizácia toku Dubová – km
6,1-6,4 (úsek medzi ul.Teplickou a ul. A.Hlinku) – časť zeleň a mobiliár. Informoval prítomných
o nutnosti zásahov do zelene a asanácii 3 ks drevín a 201 m2 krovitých porastov náletového pôvodu.
Po oboznámení sa s projektom prijala komisia uznesenie č. 23/2015.
K bodu 8 :
Komisia sa zaoberala podnetom poslankyne MsZ vo veci znečistenia priestorov amfiteátra
v mestskom parku. Konštatovala, že súčasný stav je neúnosný a žiada zabezpečiť nápravu zo strany
kompetentnej organizácie. K tomuto bodu prijala uznesenie č.24/2015.
K bodu 9 :
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V bode rôzne boli členovia komisie informovaní Ing. Baranovičom o aktuálnom stave vyúčtovania
dotácie poskytnutej OZ Kvas v roku 2014. V diskusii členovia komisie odporučili postupovať v zmysle
platnej legislatívy – VZN.
Uznesenia :
Číslo

Bod Znenie
prg.
13/2015 3
Komisia ŽP po prerokovaní Zámer spracovania Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na
roky 2015 – 2025 odporúča schváliť.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
14/2015 4
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča schváliť zmenu
Územného plánu mesta Piešťany v lokalite Sihoť
v zmysle záverov rokovaní s Okresným úradom v Trnave
a navrhuje odkúpiť pozemky, na ktorých je navrhovaný
plošný interakčný prvok s napojením na miestne
biocentrum, za účelom zachovania najhodnotnejších
prírodných biotopov a zabezpečenia ich ochrany.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
15/2015 4
Komisia ŽP upozorňuje na stav drevín v lokalite Malá
vrbina, ktoré sú v dotyku s chodníkom spájajúcim
Polikliniku a sídlisko A.Trajan. Stromy ohrozujú
bezpečnosť prechádzajúcich osôb a preto navrhuje
zabezpečiť nápravu súčasného stavu v spolupráci
s vlastníkmi pozemkov. Na zabezpečenie čistoty
odporúča umiestniť na trase chodníka minimálne 2 ks
smetných košov.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
16/2015 4
Komisia ŽP sa po prerokovaní stotožňuje s riešením
zmeny Územného plánu mesta Piešťany v lokalite Malá
Vrbina v zmysle zmysle záverov rokovaní s Okresným
úradom v Trnave t.j s redukciou plochy biocentra Malá
Vrbina a zmenou z plôch verejnej zelene na plochy
zariadení športu a rekreácie.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
17/2015 4
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča schváliť zmenu
Územného plánu mesta Piešťany v lokalite Vážsky
ostrov v zmysle záverov rokovaní s Okresným úradom
v Trnave z plôch prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou
funkciou na plochy zariadení športu a rekreácie
Hlasovanie : za 3, proti 2, zdržal sa 2
Uznesenie nebolo prijaté
18/2015 4
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča schváliť zmenu
Územného plánu mesta Piešťany v lokalite Vážsky
ostrov v zmysle záverov rokovaní s Okresným úradom
v Trnave s výnimkou zmeny na ploche kynologického
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Adresát
Referát
stratégie
MsR, MsZ
Referát
Územnej
správy
MsR, MsZ

Referát ŽP
SMP

Referát
Územnej
správy
MsR, MsZ

Referát
Územnej
správy
MsR, MsZ

Referát
Územnej
správy
MsR, MsZ

Termín
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19/2015 4

20/2015 5

21/2015 6

22/2015 6

23/2015 7

24/2015 8

areálu z plôch prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou
funkciou na plochy zariadení športu a rekreácie
Hlasovanie : za 2, proti 3, zdržal sa 2
Uznesenie nebolo prijaté
Komisia ŽP po prerokovaní neodporúča schváliť zmenu
Územného plánu mesta Piešťany v lokalite Vážsky ostrov
a navrhuje zachovať súčasný stav.
Hlasovanie : za 1, proti 4, zdržal sa 2
Uznesenie nebolo prijaté
Komisia ŽP berie na vedomie schválenie návrhu na
udelenie Ceny primátora mesta za aktivity v oblasti
ochrany a tvorby ŽP pre RNDr.Jána Šmídu.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča schváliť finančnú
dotáciu pre OZ pri SOŠ Záhradníckej na projekt „Deň
enviro-hier v Botanickej záhrade“ vo výške 300 eur.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Komisia ŽP navrhuje vyhlásiť druhé kolo podávania
žiadostí o dotáciu v oblasti ekológie
a environmentalistiky s možnosťou predkladania
projektov do 30.9.2015.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Komisia ŽP po prerokovaní nemá výhrady
k navrhovaným výrubom drevín v zmysle spracovanej
projektovej dokumentácie Revitalizácia toku Dubová –
km 6,1-6,4 (úsek medzi ul.Teplickou a ul. A.Hlinku).
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Komisia ŽP odporúča objekt amfiteátra v mestskom
parku vyčistiť, uzatvoriť a následne pravidelne
kontrolovať mestskou políciou.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0

Zapísal : Ing. Ján Baranovič

Referát
Územnej
správy
MsR, MsZ
Primátor
mesta

Primátor
mesta

Primátor
mesta

Referát
majetku
mesta

Referát ŽP
Referát
majetku
mesta, MsP

Rozdeľovník : primátor mesta
zástupca primátora
prednostka MsÚ
referát organizačný
referát životného prostredia
referát územnej správy
referát majetku mesta
referát stratégie
Služby mesta Piešťany
Mestská polícia mesta Piešťany
členovia komisie

Schválil : Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch 26.3.2015
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