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Dátum konania :10.06.2013

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján
RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Hostia: Vitková Jana Ing.arch., Palkechová Beáta
Tajomník :Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany č. 11/2013 - úprava záväznej časti ÚPN mesta v
súvislosti s vypustením koeficientu podlažných plôch.
2. Informácia o spracovávaní PD Mestský park.
3. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa koisie Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 .
Ing. Arch. Vitková informovala o dôvodoch, ktoré viedli k návrhu na zmenu ÚPN mesta Piešťany
a o procese jeho zabezpečovania. Po diskusii a vysvetlení doplňujúcich otázok hlasovali členovia
komisie o odporučení schváliť predložený návrh s výsledkom : 6 za a 1 proti.
K bodu 2 :
Členovia komisie disutovali o priebehu stretnutia so spracovateľkami PD Mestský park, ktoré sa
uskutočnilo 3.6. 2013 v Mestskom parku. Tajomník komisie informoval o tom, že ďalší kontrolný deň
sa uskutoční 14.6. 2013. Členovia komisie odporučili, vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie,
žiadať etapovitosť realizácie projektu.
K bodu 3 :
P.Palkechová informovala o požiadavke občanov z Komenského ulice vybudovať parkovacie miesta
medzi bytovým domom a budovou bývalého vodohospodárskeho učilišťa. Členovia komisie po
diskusii schálili odporučenia k realizácii tohto zámeru.
Ing. Baranovič informoval o zámere riešiť spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu nákupom
drviaceho a rezacieho zariadenia a následné odovzdanie podrvenej hmoty spracovateľovi na likvidáciu.
Ing. Wernerová informovala o interpelácii vo veci usporiadania koncertov na letisku a požiadavke
riešiťprekračovanie hlukových limitov a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
34/2013
1

35/2013

2

36/2013

3

37/2013

3

Znenie

Adresát

KOŽP odporúča schváliť Návrh zmien a doplnkov ÚPN
mesta Piešťany č.11/2013 – úprava záväznej časti ÚPN
mesta v súvislosti s vypustením koeficientu podlažných
plôch.
KOŽP navrhuje v rámci PD Mestský park spracovať tak,
aby realizáciu bolo možné obstarávať po etepách vzhľadom
na finančnú náročnosť projektu.
K návrhu vybudovať parkovacie miesta v zeleni na
ul.Komenského KOŽP odporúča : a) parkovancie miesta
budovať len na pozemkoch vo vlastníctve mesta, b)
zachovať vzrastlú zeleň, c) riešiť súčasne aj stanovištia na
odpadové nádoby, d) realizáciu riešiť formou dlhodobého
prenájmu pochy s tým, že parkoviská vybuduje nájomca
(Spoločenstvo vlastníkov bytov)
KOŽP odporúča nákup techniky na spracovanie biologicky
rozložiteľného odpadu.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa:13.6.2013
Schválil: Ing. Eva Wernerová

Ref. ÚS

Ref. ŽP
Ref. ÚS

MsR, MsZ

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

Termín

