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Dátum konania :02.06.2014

Prítomní: Jezerská Janka Mgr., Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD.,
Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr., Kubo Vladimír
Hostia: Hlaváčová Jana Ing., Kresánková Eva Mgr.
Tajomník : Baranovič Ján Ing.,
Program:
1. Návod na prevod vlastníctva pozemku v prospech SLK Piešťany a.s. - Vila Trajan
2. Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta Piešťany 2007-2013 k 1.1.2014
3. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Piešťany do roku 2015
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing. Eva Wernerová.
K bodu 1 .
Mgr.Eva Kresánková informovala o žiadosti SLKP a.s. o prevod parcely pri Vile Trajan. KOŽP po
diskusii vzhľadom na skutočnosť, že ide o parkovú zeleň odpredaj neodporúča. Tiež nepovažuje
navrhnutú čiastku za odpredaj za adekvátnu vzhľadom na účel využitia a trvalý záber – zastavanie časti
parkovej zelene. Parkovú zeleň považuje komisia za nenahraditeľnú zložku prostredia kúpeľného mesta
a nesúhlasí s jej zmenšovaním.
K bodu 2 :
Ing. Hlaváčová odprezentovala vyhodnotenie PHSR 2007-2013 a odpovedala na otázky členov
komisie. Nakoľko komisia v predchádzajúcich rokoch dávala k vyhodnoteniu PHSR pripomienky,
ktoré neboli akceptované, zobrala KŽP materiál na vedomie bez pripomienok. Členovia komisie
doporučujú , aby nový PHSR bol spracovaný v zmysle platných predpisov, postavený na exaktných
merateľných ukazovateloch a reálne sa aj plnil. Spolupracovať na jeho spracovaní by mal MsÚ a nie
len externá firma.
K bodu 3:
V diskusii k POH mesta Piešťany zazneli názory, že POH je neaktuálny /údaje do r. 2010/
a vypracováva sa len na horizont 1,5 roka. Ing. Baranovič vysvetlil, že POH je spravovávaný v zmysle
legislatívy na predpísané obdobie 2010-2015 a meškanie celého procesu je spôsobené tým, že POH
miest, obcí a pôvodcov odpadov musia nadväzovať na POH SR a jednotlivých krajov. POH
Trnavského kraja je účinný od marca 2014 a povinnosť spracovať pre mestá a obce je do júla 2014.
K bodu 4:
Členovia komisie poukázali na dezolátny stav informačnej tabule o vtáctve pri Kolonádnom moste,
potrebu osadenia ochranných mreží pri novovysadených stromoch v centre mesta a chýbajúcu
orientačnú tabuľu na sídl. Vodárenská.
Uznesenia:
Číslo
Bod
prg.
29/2014
1

30/2014

2

31/2014

3

Znenie
KOŽP navrhuje žiadosť SLK Piešťany a.s. o prevod
vlastníctva pozemku pred Vilou Trajan, vzhľadom na
skutočnosť, že plocha je súčasťou parkovej zelene, riešiť
prenájmom s podmienkou, že terasa sa rozšíri maximálne do
polovice výmery pozemku a zostávajúca časť bude naďalej
slúžiť ako parková zeleň.
KOŽP berie na vedomie predložené vyhodnotenie PHSR
mesta Piešťany 2007-2013 a navrhuje stanoviť spôsob a
termín spracovania nového PHSR na roky 2014-2020 a
zabezpečiť jeho spracovanie nielen externou firmou, ale
kombináciou externej firmy a odbornej komisie zloženej z
pracovníkov MsÚ a komisií MsZ
KOŽP odporúča Program odpadového hospodárstva mesta
Piešťany do roku 2015 schváliť s nasledovnými
pripomienkami :

Adresát
MsZ
RP

MSZ, RS

MSZ, RŽP

Termín
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32/2014

4

33/2014

4

34/2014

4

Dátum konania :02.06.2014
- doplniť v tabuľkách chýbajúci zdroj uvadzaných
informácií a do tabuliek doplniť údaje o produkcii odpadov
aj za obdobie rokov 2011 až 2013,
- považuje za neopodstatnené, že program vypracovala
externá firma hlavne z dôvodu, že referát ŽP každoročne
vypracováva kvalitne a precízne vyhodnotenie nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Piešťany
KOŽP žiada prostredníctvom SMP zabezpečiť opravu
informačnej tabule o kŕmení labutí na nábreží pri
kolonádovom moste.
KOŽP navrhuje v súvislosti s opravami chodníkov v
centrálnej mestskej zóne určiť ulice, na ktorých budú pri
vysadených stromoch osadené ochranné mreže, navrhnúť
typ ochrannej mreže a jej cenu a predložiť na rokovanie
komisie.
KOŽP opakovane žiada MsÚ zabezpečiť informačnú tabuľu
alebo smerovník s označením čísel domov na Vodárenskej
ulici pri Cirkevnej ZŠ.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 4.6.2014
Schválil : Ing. Eva Wernerová

SMP
RŽP

RÚS

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, RP, RÚS, RS, SMP

