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Dátum konania :09.01.2013

Prítomní: Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD.,
Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Šmída Ján RNDr.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr.
Hostia: Vitková Jana Ing.arch., Škodná Radmila, Ing.
Tajomník komisie : Baranovič Ján Ing.
Program:
1. Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany - zmena plôch
poľnohospodárskej pôdy na plochy prímestského bývania.
2. Vyúčtovanie dotácií za rok 2012
3. Prehľad plnenia odporúčaní KOŽP za rok 2012
4. PD Sadové úpravy Prednádražie
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.arch Vitková informovala o navrhovanej požiadavke občanov na zmenu územného plánu mesta
v lokalite mestskej časti Kocurice. Predmetom žiadosti je zmena plôch poľnohospodárskej pôdy na
plochy prímestského bývania. Po prerokovaní a diskusii bo prijaté uznesenie.
K bodu 2 :
Ing.Baranovič informoval členov komisie o predložení vyúčtovania dotacií poskytnutých v roku 2012
v oblasti ekológie a environmentalistiky. Predložené vyúčtovania boli v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie.
K bodu 3 :
Členovia komisie vyjadrili svoje pripomienky k prehľadu plnenia odporučení komisie v roku 2012.
Konštatované bolo, že z 56 prijatých uznesení 15 nebolo akceptovaných, prípadne sú zatiaľ v riešení,
čo predstavuje 26%. Na niektoré z odporúčaní je potrebné opakovane upozorniť, čo je predmetom
uznesenia.
K bodu 4 :
Ing.Škodná informovala o procese spracovania PD Sadové úpravy na sídlisku Prednádražie a projekt
členom komisie prezentovala. Komisia ocenila skutočnosť, že je takýto podklad k dispozícii pre
realizáciu následných úprav zelene – výruby a dosadby drevín.
K bodu 5 :
Členovia komisie diskutovali o medializovanej problematike farebnosti fasád pri rekonštrukciách
bytových domov. Ing.arch. Vitková informovala o aktuálnej legislatíve a možnostiach stavebného
úradu pri regulácii farebnosti fasád. Členovia komisie sa zhodli v názore, že aj touto problematikou je
potrebné sa zaoberať, pretože vnímanie okolia a prostredia , v ktorom človej žije je súčasťou
problematiky životného prostredia a následne prijala k tejto téme uznesenie.
Uznesenia:
Číslo
1/2013

Bod
prg.
1

2/2013

2

3/2013

3

Znenie
KOŽP nemá pripomienky k obsahovej časti návrhu na
zmenu ÚPN -zmena plôch poľnohosp.pôdy na plochy
prímestského bývania.
KOŽP zároveň odporúča, aby bol proces zmeny ÚPN mesta
Piešťany obstarávaný a spracovaný až v termíne, keď sa
nahromadí viac požiadaviek na zmenu a neriešiť teda
predmetný návrh ako samostatnú zmenu územného plánu.
KOŽP berie na vedomie informáciu o vyúčtovaní dotácií
poskytnutých v roku 2012.
K predloženénu phehľadu plnenia odporúčaní KOŽP za rok
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MsZ
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4/2012

4

5/2013

5

Dátum konania :09.01.2013
2012 má po prerokovaní komisia nasledovné pripomienky:
- odpovedať na podnet vo veci kanalizácie na ul.Pod
Párovcami - 40/2012
-vyhodnotenie PHSR spracovať v zmysle zákona č.539/2008
Z.z. - 8/2012
- zverejniť mapu rozmiestnenia košov na psie exkrementy 30/2012
-informovať verejnosť o zverejnení zoznamu platičov
poplatku za psa - 30/2012
-aktualizovať informácie na www.piestany.sk- životné
prostredie
-uskutočniť stretnutie pracovnej komisie na riešenie
problematiky statickej a cyklistickej dopravy v zmysle
výzvy KOŽP dňa 28.1.2013 o 14.00 - 34/2013
KOŽP odporúča systematicky pokračovať v obstarávani PD
sadových úprav na sídliskách a navrhuje začať s postupnou
realizáciou sadových úprav na sídlisku Prednádražie podľa
spracovanej PD.
KOŽP konštatuje, že k problematike životného prostredia
patrí aj vnímanie okolia a prostredia, v ktorom sa obyvatelia
mesta pohybujú a v ktorom žijú , a preto prerokovala aj
medializovanú tému farebnosti fasád bytových domov.
KOŽP odporúča MsÚ - stavebnému úradu dôsledne riešiť
porušenia podmienok stanovených po posúdení návrhov
zateplenia fasád, ktoré sú súčasťou príslušných povolení
stavebného úradu.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 10.1.2013
Schválil: Ing. Eva Wernerová

komisie

Referát ŽP

Referát ÚS Stavebný úrad

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref. org.zab., ref.
ÚS, ref. ŽP,

