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Dátum konania :28.02.2011

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka, Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Šmída Ján
RNDr.,
Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Tremboš Peter RNDr.PhD.
Hostia: Vitková Jana Ing.arch.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta
2. Cena primátora za aktivity v oblasti ţivotného prostredia
3. Rozpočet SMP - verejná zeleň
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Wernerová – predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
Ing.arch Vitková informovala o procese obstrávania zmeny ÚP – rozšírenie plôch zariadení športu
a rekreácie v lokalite Váţsky ostrov. Odpovedala na otázky členov komisie a informovala o procese
schvaľovania.
Hlasovanie za navrhnuté uznesenie : .za 4, proti 2
K bodu 2 :
Komisia diskutovala o doručených návrhoch na Cenu primátora mesta za aktivity v oblasti ochrany
a tvorby ŢP. Doručené boli návrhy na :
- stredisko ekologickej výchovy ZRNKO
- Ing.Evu Wernerovú
- Jozefa Petríčka
- Annu Oravcovú
- Michala Fialu – významný počin v roku 2010
Komisia odporučila primátorovi mesta oceniť SEV ZRNKO za prínos v oblasti ŢP a Michala Fialu za
významný počin v oblasti ŢP za minulý rok. E. Wernerová sa hlasovania nezúčastnila.
Hlasovanie za navrhnuté uznesenie : .za 5, proti 0
K bodu 3 :
Komisia mala k dispozícii rozpočet p.o. SMP , stredisko verejnej zelene. P. Jezerská informovala
o činnostiach ktoré zabezpečuje stredisko verejná zeleň. Z predloţeného dokumentu nebolo
zrejmé,koľko finančných prostriedkov je potrebných na zabezpečenie jednotlivých vykonávaných
činností ( kosenie, starostlivosť o dreviny, údrţba záhonov, náklady na letničky a pod.) a aká je ich
efektivita , preto komisa počká na vyhodnotenie čerpania rozpočtu r.2010, ktoré má byť zo strany SMP
spracované analyticky podľa čerpania na jednotlivé strediská a činnosti. . Na ďaľšiu komisiu navrhli
členovia prizvať ekonómku SMP.
K bodu 4 :
P.Jezerská navrhla spracovať materiál, ktorý by na základe spracovaného Generelu zelene postupne
riešil problematiku regenerácie zelene na sídliskách. V súvislosti s regeneráciou zelene na sídliskách
A.Trajan a Juh sa diskutovalo o záberoch zelene na rozšírenie parkovania, adekvátnej náhrade
a rekultivácii plôch .
K bodu 5:
Ing.Wernerová informovala o čistení Rymplerovaj vaţiny skautami a poukázala na chátrajúce stavby
bývalých hotelov a nepriaznivý vplyv na prírodu a ţivotné prostredia v tejto lokalite. Navrhla, aby
MsÚ upozornil obec Banka a príslušné kontrolné orgány. Fotodokumentáciu je moţné vyţiadať odd
T.Hudcoviča- uverejnené na stránke www.pnky.sk.

Komisia MsZ Piešťany pre ochranu životného prostredia
Z Á P I S N I C A č. 02/2011
Strana 2 z 2

Dátum konania :28.02.2011

Uznesenia:
Číslo
05/2011

Bod
prg.
1

06/2011

2

07/2011

3

08/2011

4

09/2011

4

10/2011

5

Znenie
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KOŢP predloţený materiál Návrh zmien a doplnkov
územného plánu č.09/2010 berie na vedomie a odporúča
vyhodnotenie pripomienkového konania, návrh zmien a
doplnkov a Novelu VZN č.3/1998 schváliť. Komisia
zároveň odporúča pri obstarávaní nového územného plánu
poţadovať od spracovateľa vyjadriť jednoznačný názor na
budúci charakter územia biokoridoru Váhu medzi Váhom
a kanálom Váhu .
KOŢP odporúča primátorovi mesta udeliť v roku 2011 Cenu
primátora mesta za prínos v oblasti ochrany a tvorby
ţivotného prostredia aktivistom zdruţeným v stredisku
ekologickej výchovy ZRNKO za ekologickú výchovu od
roku
1992
po
súčasnosť.
Cenu primátora mesta za Významný počin v oblasti
ţivotného prostredia v roku 2010 komisia odporúča udeliť
Michalovi Fialovi za organizáciu jarného upratovania
brehov Váhu a Sĺňavy na jar v minulom roku.
KOŢP ţiada na najbliţie zasadnutie komisie pozvať
ekonómku SMP p.o., za účelom doplňujúcej informácie k
vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2010 podľa analytického
členenia jednotlivých činností na úseku verejnej zelene a
skleníkového hospodárstva v záujme získania prehľadu
o efektivite výkonnosti týchto stredísk.
KOŢP odporúča MsÚ na základe schváleného generelu
zelene navrhnúť postupnú regeneráciu zelene v jednotlivých
obytných zónach mesta s dôrazom na sídliskovú zeleň.
KOŢP ţiada v záujme komplexnej humanizácie sídlisk MsÚ
doplniť materiál " Návrh rozšírenia parkovacích miest na
sídlisku A.Trajan a na sídlisku Juh" o návrh regenerácie
zelene, drobných zariadení a rekreačných plôch sídlisk.
KOŢP odporúča vykonať obhliadku a iniciovať kontrolu zo
strany Inšpekcie ŢP príp. ObÚŢP v lokalite na ľavej strane
Váhu, vpravo od Rymplerovej vaţiny, kde prichádza k
devastácii stavebných objektov s nepriaznivým vplyvom na
ţivotné prostredie, hygienu a bezpečnosť pre návštevníkov.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 2.3.2011
Schválil: Ing.Eva Wernerová
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