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Dátum konania :03.09.2012

Prítomní: Jezerská Janka Bc., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Tremboš Peter RNDr.PhD.,
WernerováEva Ing.
Neprítomní: Šmída Ján RNDr.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr.
Hostia: Kovač Igor Ing., Mackovjaková Monika Mgr., Tomková Ivana
Tajomník : Baranovič Ján Ing.
Program:
1. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú.Piešťany medzi Pavlom Obuchom a manž. Kvetoslavou
Obuchovou a Mestom Piešťany
2. Výzva KOŽP - doprava
3. Sťažnosti a námety občanov
4. Návrhy na doplnenie resp. zmenu VZN o zeleni
5. Victoria Regia 2012, 2013
6. Rozšírenie parkoviska na ul.A.Hlinku
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing. Wernerová.
K bodu 1 :
K zámene pozemkov v centre mesta sa členovia komisie stotožnili so stanoviskom referátu ŽP
a zaujímali sa o zámery žiadateľa na susednej parcele, ktrej je vlastníkom. Nakoľko na tejto parcele sa
nachádza stavba, ktorá nemá prevdepodobne žiadne povolenie je nutné riešiť aj jej formu existencie.
K bodu 2:
Členovia komisie opakovanie pripomienkovali výzvu k ekologizácii dopravy v meste, ktorá bola
predmetom rokovania už v máji. Po jej doplnení doporučujú prerokovanie a pripomienkovanie
v ďalších komisiách, medzi poslancami a na príslušných odboroch MsÚ v súvislosti s prípravou
rozpočtu pre rok 2013.
K bodu 3 :
Na rokovaní komisie boli predložené podnety občanov k údržbe verejnej zelene. Komisia navrhla
postúpiť tieto podnety na vyjadrenie SMP a následne je ich možné prerokovať resp. prijať opatrenia zo
strany MsÚ a SMP.
K bodu 4 :
Členovia komisie navrhujú v prípade novelizácie VZN o zeleni uprednostňovať pri náhradných
opatreniach finančnú náhradu pred vykonaním náhradných výsadieb na pozemkoch investorov.
K bodu 5 :
Členovia komisie po diskusii navrhli, aby konanie súťaže Victoria regia, ktorého súčasťou je
Kvetinové korzo ulicami mesta bolo oficiálnym záverom letnej kúpeľnej sezóny. Táto akcia by sa
následne mala zaradiť aj do rozpočtu mesta cestou rozpočtu MsKS s vyčlenením potrebných
finančných prostriedkov na zabezpečenie tohto podujatia (propagácia, materiálne zabezpečenie,
kultúrny program, ocenenia a pod.)
K bodu 6 :
KOŽP prerokovala žiadosť na rozšírenie parkovacích miest na ul.A.Hlinku č. 53. Riešenie členovia
komisie nepovažujú za systémové, uberanie zelene /trávnikov/ po kúskoch 6 alebo 8 m2 nie je trvalým
a dlhodobým riešením nedostatku parkovacích miest. Zo strany MsÚ je potrebné zabezpečiť
pasportizáciu a návrh riešení statickej dopravy v ďalších – zatiaľ neriešených obytných zónach mesta
/sídlisko Prednádražie, sídlisko Váh, sídl. Vodárenská a p./ tak, ako bol spracovaný pre sídl. AT a Juh.
K bodu 7 :
- Na podnet vlastníčky objektu na ul. Pod Párovcami bol prerokovaný problém s kanalizáciou
na ul.Pod Párovcami a so zabezpečením čistoty a zimnej údržby v predmetnej slepej ulici –
parc.č. 836.
Obyvatelia priľahlých nehnuteľností žiadajú rekonštrukciu kanalizácie, pretože slabo odteká
a nie je možné sa už na ňu pripojiť. Kanalizácia sa nachádza na mestskom pozemku, ale nie
je vo vlastníctve a ani v správe mesta. Občania platia poplatky a.s. TAVOS a je preto
potrebné sa na nich obrátiť so žiadosťou. Čistenie a zimnú údržbu by mali zabezpečiť SMP.
- Vzhľadom na veľké kolísanie hladiny vody v potoku Dubová by mesto malo vyzvať správcu
toku, aby nezastavoval prietok pokiaľ to nie je nutné.
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Komisia opakovane žiada MsÚ o zverejnenie platičov poplatku za psov a mapu s lokalitami
pre voľný pohyb psov a umiestnenie košov pre psie exkrementy
Komisia žiada o informáciu o stave šetrenia poškodenia stromov chemikáliou pri hoteli
Piešťany a pri MsKS – divadlo I.Krasku.
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Znenie

Adresát

Komisia pre ochranu životného prostredia so zámenou
pozemkov nesúhlasí z dôvodu, že v prípade výstavby na
zamenenej parcele č. 8028/7 (v súčasnosti verejná zeleň)
dôjde k prerušeniu funkčnosti jestvujúceho chodníka, ktorý
sa bude musieť znovu vybudovať na úkor verejnej zelene
v centre mesta.
V zmysle ÚPN mesta Piešťany, PHSR mesta Piešťany a
podľa platnej legislatívy odporúčame riešiť so žiadateľom
umiestnenie existujúcej stavby na pozemku žiadateľa.

MsZ
Mackovjaková
Monika Mgr.

KOŽP prijala Výzvu v oblasti riešenia problematiky
dopravy na území mesta, ktorú touto cestou adresuje
členom ostatných komisií MsZ, poslancom MsZ a
Mestskému úradu a navrhuje ju prerokovať a doplniť tak,
aby hľadali cesty ekologizácie dopravy a riešila sa
nevyhovujúca situácia statickej dopravy.
KOŽP žiada SMP v termíne do ďalšieho rokovania komisie
o stanovisko k podnetom resp. pripomienkam občanov k
údržbe verejnej zelene na území mesta.
KOŽP navrhuje pri novelizácii VZN o zeleni zapracovať
medzi náhradné opatrenia za záber zelene pre investorov
prednostne finančnú náhradu.
KOŽP odporúča akciu Victoria Regia - súťaž vo viazaní a
aranžovaní kvetov a Kvetinové korzo stanoviť za záver resp.
ukončenie letnej kúpeľnej sezóny a takto ju zaradiť do
rozpočtu MsKS a vyčleniť finančné prostriedky na jej
organizáciu (návrh a tlač plagátov, materiálne zabezpečenie
kvetinového korza, ceny do súťaží a pod.)
KOŽP nesúhlasí s rozšírením parkovísk na A.Hlinku podľa
predloženej žiadosti M.Babačovej.
KOŽP navrhuje MsÚ zabezpečiť spracovanie pasportizácie
statickej dopravy na sídliskách Prednádražie, Valova,
Vodárenská, Vážska a riešiť problematiku statickej dopravy
systémovo.
KOŽP prerokovala žiadosť obyvateľov Pod Párovcami 144
až 152 a odporúča MsÚ vstúpiť do rokovania s TAVOS a.s.,
aby vykonal rekonštrukciu kanalizácie na parcele č. 836 na
ul. Pod Párovcami. Existujúci stav je možné považovať za
environmentálnu hrozbu v prípade priesakov kanalizácie a z
dôvodu predpokladanej nefunkčnosti kanalizácie nie je
možný ani ďalší rozvoj (výstavba) v predmetnej lokalite.
KOŽP žiada SMP zabezpečiť zametanie a zimnú údržbu na
prístupovej komunikácii v predmetnej lokalite.
KOŽP žiada MsÚ vyzvať správcu toku potoka Dubová k
zabezpečeniu ustálenej hladiny toku a neodstavovať prítok
vody pokiaľ nie sú k tomu vážne dôvody.
KOŽP navrhuje opakovane MsÚ zverejniť evidenciu psov s
úhradou platby v zmysle VZN a tiež zverejniť mapu košov
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na psie exkrementy a mapu plôch pre voľný pohyb psov.
KOŽP žiada MsÚ preveriť akým spôsobom boli zo strany
policajného zboru a ObÚŽP došetrené poškodenia drevín pri
MsKS a hoteli Piešťany a so situáciou oboznámiť KŽP.

Zapísal: BAranovič
V Piešťanoch dňa: 7.9.2012
Schválil: Eva Wernerová, Ing.
Prílohy: Výzva KOŽP - doprava

MSÚ
RŽP

Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, SMP, RÚS, RMM, RŽP, RDaP,
RF, RP, KRM, KBP, KŠŠM, KFaP

