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Dátum konania :02.09.2014

Prítomní: Jezerská Janka Mgr., Stručková Eva Ing., Wernerová Eva Ing., Šmída Ján RNDr.
Neprítomní: Kubo Vladimír
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Tremboš Peter RNDr.PhD.
Hostia: Bartošová Denisa RNDr., Duračková Lucia Ing., Kresánková Eva Mgr., Mackovjaková
Monika Mgr., Vitková Jana Ing.arch., Škodná Radomila Ing.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.
Program:
1. Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany č.8/2008 (Lodenica)
2. Informácia o stave príprav plaveckého centra
3. Návrh na zámenu pozemkov - kongregácia šk. sestier de Notre Dame
4. Rôzne – Návrh na nájmu časti pozemku pre Líviu Gažovú v lokalite Bratislavská cesta
- Problematika rušenia obyvateľov hniezdením havranov na ul A.Hlinku
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.arch. Vitková informovala o predloženom materiáli "Návrh zmien a doplnkov Územného plánu
mesta Piešťany č.8/2008 v súvislosti s výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu LODENICA".Po
vysvetlení otázok prítomných členov komisie bolo prijaté uznesenie.
K bodu 2 :
RNDr. Bartošová a Ing.Ďuračková informovali o materiáli spracovanom k problematike výstvby
Plaveckého centra a o výsledku spracovanej Štúdie uskutočniteľnosti predmetného projektu. Po
vysvetlení otázok k materiálu ako aj otázok týkajúcich sa možnosti prevádzky existujúceho kúpaliska
EVA prijala komisia stanoviko k predloženému materiálu.
K bodu 3 :
Mgr.Mackovjaková uviedla materiál „Návrh na zámenu pozemkov v k-ú. Piešťany medzi
Kongregáciou školských sestier de Notre Dame a mestom Piešťany“. Po upresnení lokality a vysvetlení
problematiky komisia odporučila zámenu schváliť.
K bodu 4 :
V bode rôzne boli prerokované :
- Problematika nájmu časti pozemku pre Líviu Gažovú v lokalite Bratislavská cesta - Malá
Vrbina na umiestnenie náučných tabúľ o faune a flóre dotknutej lokality. O žiadosti
informovala Mgr.Kresánková.
- Problematika hniezdenia havranov na sídlisku a s tým súvisiaci hluk. O problematike
informoval za občanov bytového domu č.55 a 57 Ing.Mihalčík a za ref.ŽP Ing. Škodná, ktorá
prítomných oboznámila so stanoviskom Štátnej ochrany prírody, ktoré k predmetnej
problematike zaslalo Mestskému úradu Ministerstvo ŽP. V tejto súvislosti boli prediskutované
možnosti zvýšeného výskytu havranov na sídlisku a tiež návrhy na ich odstránenie.
Uznesenia:
Číslo
35/2014

Bod
prg.
1

36/2014

2

Znenie
KOŽP berie na vedomie predložený materiál "Návrh zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č.8/2008 v
súvislosti s výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu
LODENICA" a odporúča schváliť navrhované zmeny a
príslušné VZN mesta Piešťany.
KOŽP berie na vedomie informáciu o stave príprav
realizácie plaveckého centra Piešťany a možnostiach
financovania. Na základe predloženého materiálu odporúča
dopracovať projekt pre realizáciu (prehodnotiť použitie
navrhnutých materiálov a nutnosť rozsahu navrhovaného
zázemia) za podmienky, že na obdobie do realizácie
projektu Plaveckého centra Mesto Piešťany podporí
každoročne finančnou dotáciou prevádzku kúpaliska EVA
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37/2014

3

38/2014

4

39/2014

4

40/2014

4

Dátum konania :02.09.2014
vo výške, ktorá pokryje všetky prevádzkové náklady tak,
aby bola možná prevádzka vonkajšieho aj krytého bazéna.
KOŽP odporúča schváliť zámenu pozemkov v k-ú. Piešťany
medzi Kongregáciou školských sestier de Notre Dame a
mestom Piešťany v zmysle predloženého materiálu.
KOŽP odporúča schváliť nájom časti pozemku pre Líviu
Gažovú v lokalite Bratislavská cesta - Malá Vrbina v zmysle
predloženého materiálu.
KOŽP berie na vedomie informáciu o vykonaných úkonoch
pri riešení podania p.Mihalčíka vo veci riešenia
problematiky rušenia obyvateľov ulice
A.Hlinku
hniezdiacimi havranmi. Komisia odporúča Ing.Mihalčíkovi
postupovať v zmysle stanoviska Štátnej ochrany prírody t.j.
vyžiadať si stavovisko RÚVZ v Trnave k hlučnosti havranov
a zatieneniu bytového domu a medziblokového priestoru
vzrastlými stromami pri bytovom dome č.55.
KOŽP žiada preveriť technický stav kontajnerov na
komunálny odpad v lokalite ulica A.Hlinku (zatváranie),
riešiť narastajúci počet mačiek a ich prikrmovanie
obyvateľmi a deratizáciu verejných priestranstiev.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 4.9.2014
Schválil: Ing. Eva Wernerová
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Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, ref.org.zab., ref. ÚS, ref.Finančný,
ref. ŽP

