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Dátum konania : 08.09.2015

Prítomní: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Ing. Hana Dupkaničová, Mgr. Božena Lehutová, Ing. Milan
Koščál, Ing. František Bača, Ing. František Debre, PhD., Mgr. Silvia Rusnáková
Hostia: Ing. arch. Jana Vitková, Ing. Andrej Cimbalík
Tajomníčka komisie : Ing. Martina Halašková
Program:
1. Otvorenie.
2. Materiál ,, Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany č.10/2011 – v súvislosti s
jeho aktualizáciou po preskúmaní”
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Komisie pre životné prostredie
k 1.polroku 2015.
4. Správa o riešení problematiky výskytu havranov na sídlisku A.Hlinku
5. Návrhy komisie pre životné prostredie do rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
6. Stanovanie a rybolov v lokalite Vážsky ostrov
7. Problematika systému separovaného zberu odpadov v centre mesta Piešťany
8. Uznesenie a záver.
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre životné prostredia otvoril predseda Mgr. Peter Jančovič, PhD. a privítal
prítomných. Informoval o ďalšom mimoriadnom zasadnutí komisie, ktoré sa bude konať dňa
14.09.2015 za účelom posúdenia žiadostí o dotácie v oblasti ekokógie a environmentalistiky.
K bodu 2
Ing. arch. Jana Vitková (Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta) informovala o konečnom
posúdení a schválení dokumentu Územného plánu mesta Piešťany Okresným úradom Trnava.
Členovia komisie prijali uznesenie č.59/2015.
K bodu 3
Komisia bola oboznámená s vyhodnotením plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Komisie pre
životné prostredie v období od 27.1.2015 do 18.06.2015.
Členovia komisie prijali uzn. č.60/2015 a uznesenie č.61/2015.
K bodu 4
Komisia pre životné prostredie bola oboznámená s rozhodnutím MŽP SR v zmysle zákona č.543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny o udelení výnimky a návrhu postupu pri realizácii odstraňovania
havraních hniezd.
Členovia komisie prijali uzn. č.62/2015 a uznesenie č.63/2015.
K bodu 5
Predseda komisie vyzval členov, aby do budúceho zasadnutia predložili konkrétne požiadavky do
návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016, pre oblasť ŽP. Komisii bol predložený návrh rozpočtu na
rok 2016 pre stredisko údržby verejne zelene, ktorú prezentoval Ing. Andrej Cimbalík, manažér SMP.
K bodu 6
K problematike stanovania a rybolovu v lokalite Vážsky ostrov členovia komisie po diskusii vyjadrili
svoj názor.
Členovia komisie prijali uzn. č.64/2015.
K bodu 7
Členovia komisie prerokovali problematiku systému separovaného zberu odpadov v centre mesta
Piešťany.
Členovia komisie prijali uzn. č.65/2015.
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Uznesenia:
Číslo

Bod
prg.

Znenie

Adresát

59/2015

2

KŽP
po
prerokovaní
odporúča
mestskému
zastupiteľstvu schváliť:
Materiál ,,Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta
Piešťany č.10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po
preskúmaní”

MsR,MsZ
Oddelenie
staveb.služieb
a rozvoja
mesta

60/2015

3

61/2015

3

62/2015

4

63/2015

4

hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP po prerokovaní berie na vedomie informáciu
o vyhodnotení plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach
Komisie pre životné prostredie.
hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP po prerokovaní navrhuje, aby boli predsedovi
komisie zasielané informácie o postupných krokoch plnenia
uznesení prijatých na zasadnutí komisie.
hlasovanie : za :5, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP bola oboznámená s rozhodnutím MŽP SR o udelení
výnimky pri odstraňovaní hniezd a stotožňuje sa stýmto
rozhodnutím.
hlasovanie : za :7, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP odporúča, aby pri realizácii výnimky MŽP SR
v odstraňovaní hniezd bol zásah formou orezu stromov
minimálny.
hlasovanie : za :7, proti : 0, zdržali sa :0

64/2015

6

65/2015

7

KŽP odporúča Mestskému úradu preveriť možnosti
zamedzenia prístupu motorových vozidiel na Vážsky ostrov.

Hlasovanie : za :7, proti : 0, zdržali sa :0
KŽP odporúča označiť smetné koše v centre mesta podľa
pôvodných nálepiek s piktogramami na separovaný zber
a zbezpečiť
dôsledný
separovaný
zber
a odvoz
vyseparovaných zložiek na zberné stredisko.

Termín

Oddelenie
staveb.služieb
a rozvoja
mesta
Oddelenie
staveb.služieb
a rozvoja
mesta
Oddelenie
staveb.služieb
a rozvoja
mesta
SMP,
Oddelenie
staveb.služieb
a rozvoja
mesta
Oddelenie
právnych
a klientských
služieb
SMP

hlasovanie : za :7, proti : 0, zdržali sa :0
POZN.:
Zapísal: Ing. Martina Halašková
Rozdeľovník: Primátor mesta,
Zástupca primátora,

Prednostka mestského úradu,
Odd. právnych a klientských služieb,
Odd.staveb.služieb a rozvoja mesta
Služby mesta Piešťany

Členovia komisie
Schválil: Mgr. Peter Jančovič, PhD., predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 10.9.2015

