Komisia pre životné prostredie pri MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 6/2015
Dátum konania : 05.05.2015
Prítomní : Mgr. Peter Jančovič, PhD. – predseda komisie,
členovia komisie : Ing. Hana Dupkaničová, Ing. František Bača, Ing. František Debre
Mgr. Božena Lehutová, Mgr. Silvia Rusnáková, Ing. Milan Koščál
Hostia : Mgr. Eva Kresánková, Ing. Arch. Jana Vitková
Verejnosť :
Tajomníčka komisie : Ing. Martina Halašková – neprítomná – zastúpená Ing. Jánom Baranovičom
Program : 1.Otvorenie
2. Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s SVP š.p. – vybudovanie cyklistického
chodníka
3. Návrh VZN mesta Piešťany, ktorým sa ruší VZN č.2/2007 o vykonávaní deratizácie
4. Prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č.10/2011
5. Informácia o výruboch drevín
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice :
K bodu 1 :
Predseda komisie privítal prítomných a otvoril rokovanie. V úvode informoval prítomných bodoch
rokovania MsZ, ktoré súvisíeli s problematikou ŽP - prezentácia k novému zákonu o odpadoch a o
žiadosti OZ KVAS o doriešení problematiky vrátenia dotácie za rok 2014.
K bodu 2 :
Mgr. Kresánková uviedla materiál Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s SVP š.p. – vybudovanie
cyklistického chodníka v rámci projektu Revitalizácia potoka Dubová. Informovala o záväzkoch mesta
vyplývajúcich z tejto zmluvy a odpovedala na otázky členov komisie.
K bodu 3 :
Ing. Baranovič prítomných informoval o nutnosti prijatia Všeobecne záväzného nariadenia mesta
(ďalej VZN) o zrušení VZN o vykonávaní deratizácie. Vysvetlil prítomným dôvody zrušenia a postup,
ktorý bol dohodnutý s Okresnou prokuratúrou.
K bodu 4 :
Ing. arch. Vitková členov komisie oboznámila s aktuálnym stavom, v ktorom sa proces zmeny
územného plánu nachádza. Informovala o konaní verejného prerokovania s dotknutými orgánmi
i s verejnosťou, ktoré bude v Mestskej knižnici13.5.2015. Postupne v zmysle zadania zmeny ÚP
informovala o navrhovaných zmenách podľa chváleného generelu dopravy, generelu zelene
a o zmenách funkčného využitia vybraných plôch. Odpovedala na otázky členov komisie týkajúce sa
regulácie pre jednotlivé plochy, zámerov výstavby resp. využitia niektorých plôch a rozsahu možnej
zástavby.
K bodu 5 :
Členovia komisie sa postupne vyjadrili k predloženému postupu, podľa ktorého sa postupuje pri
výrube drevín. Konkrétne návrhy na doplnenie tohto postupu písomne členovia komisie doručia Ing.
Baranovičovi , ktorý ich zapracuje do materiálu a predloží na nasledujúce rokovanie komisie.
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K bodu 6 :
Komisia sa v bode rôzne zaoberala možným riešením problematiky vrátenia dotácie OZ KVAS.
Vzhľadom, že OZ ako jedna z mála organizácii vyvíja aktivity v oblasti ochrany životného prostredia
a finančné prostriedky použila v zmysle predloženého projektu a uzatvorenej zmluvy vyjadrili
členovia komisie názor, aby MsÚ a primátor mesta hľadali spôsob doriešiť vzniknutú situáciu.
Uznesenia :
Číslo

Bod Znenie
prg.
26/2015 2
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča návrh na uzavretie
Zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania
vodohospodárskeho majetku správcom
a prevádzkovateľom cyklistického chodníka, uzatvorenej
medzi mestom Piešťany a Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p., IČO 36 022 047,
predmetom ktorej je úprava práv, povinností zmluvných
strán, spolupráca pri vytváraní podmienok pre
zriaďovanie a prevádzkovanie stavby „Revitalizácia
potoka Dubová - km 6,1-6,4“ schváliť
Hlasovanie : za 5 proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté
27/2015 3
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča za A/ Návrh na
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany č. 49/2007 A/ schváliť
Hlasovanie : za 7 proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté
28/2015 3
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča za B/ Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č.
.../2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany č.2/2007 o vykonávaní deratizácie na
území mesta Piešťany v znení novely č.26/2008 schváliť
Hlasovanie : za 7 proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté
29/2015 4
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča aby žiadateľ
o zmenu ÚP v lokalite Vážsky ostrov predložil konkrétny
zámer budovania areálu hypoterapie a prezentoval ho na
rokovaní komisie pre ŽP na začiatku mesiaca jún.
Hlasovanie : za 7 proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté
30/2015 4
Komisia ŽP po prerokovaní uznesenie komisie ŽP
č.14/2015 z dňa 25.3.2015 mení a dopĺňa nasledovne :
slová „a navrhuje“ nahrádza slovami „s podmienkou“,
takže celé uznesenie bude znieť :
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča schváliť zmenu
Územného plánu mesta Piešťany v lokalite Sihoť v zmysle
záverov rokovaní s Okresným úradom v Trnave
s podmienkou odkúpiť pozemky, na ktorých je
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Adresát
Referát
právny,
MsZ

RŽP
MsZ

RŽP
MsZ

RÚS
RŽP
MsZ

RÚS
RŽP
MsZ

Termín
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31/2015 4

32/2015 4

33/2015 6

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
Uznesenie bolo prijaté
Komisia ŽP po prerokovaní a na základe nových
informácií , po predložení kompletného návrhu zmeny
územného plánu a návrhu zásad funkčnej a priestorovej
regulácie a Zásad a regulatívov starostlivosti o prvky
ÚSES ruší uznesenie komisie ŽP č. 16/2015 z dňa
25.3.2015.
Hlasovanie : za 7 proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté
Komisia ŽP po prerokovaní a na základe nových
informácií , po predložení kompletného návrhu zmeny
územného plánu a návrhu zásad funkčnej a priestorovej
regulácie a Zásad a regulatívov starostlivosti o prvky
ÚSES nesúhlasí s navrhovanou zmenou územného plánu
v lokalite Malá Vrbina.
Hlasovanie : za 7 proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté
Komisia ŽP po prerokovaní odporúča primátorovi mesta
a MsÚ hľadať riešenie uzatvorenia vyúčtovania dotácie
OZ KVAS tak, aby náklady vynaložené na realizáciu
projektu „Zrnko pre deti a verejnosť VII“ boli OZ
refundované.
Hlasovanie : za 7 proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

Zapísal : Ing. Ján Baranovič
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Rozdeľovník : primátor mesta
zástupca primátora
prednostka MsÚ
referát organizačný
referát územnej správy
referát právny
členovia komisie

Schválil : Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch 6.5.2015
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