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Dátum konania :06.09.2011

Prítomní: Jezerská Janka, Stručková Eva Ing., Šmída Ján RNDr., Tremboš Peter RNDr.PhD.,
Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Jakubec Bruno Mgr., Kubo Vladimír
Hostia: Hlaváčová Jana Ing, Mackovjaková Monika Mgr., Vitková Jana Ing.arch.
Tajomík : Ján Baranovič
Program:
1. Ubytovanie pre seniorov - architektonická štúdia
2. Sĺňava- zámer úpravy pri bufete Lodenica
3. Návrh podmienok obch.ver. súťaţe na nájom "Prírodný amfiteáter Piešťany"
4. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt "Kompostáreň"
5. Štúdia parkovacích plôch na sídliskach A.Trajan a Juh.
6. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Eva Wernerová, predsedníčka komisie.
K bodu 3 :
Mgr.Mackovjaková informovala o pripravovanej obch. ver. súťaţi „Prírodný amfiteáter Piešťany“
a vysvetlila prítomným ich otázky. Členovia komisie poukázali na viaceré protirečenia v stanoviskách
fererátov MsÚ. Ing.arch. Vitková vysvetlila prítomným, ţe stanoviská sa týkajú celého bloku v rámci
ÚP CMZ resp. celého parku, pretoţe nie sú zadefinované pre jednotlivé parcely, a ţe v texte inzerátu sú
regulatívy uţ presne špecifikované. Vzhľadom na pripravovanú architektonickú súťaţ „Mestský park
Piešťany“ komisia navrhuje doplniť zadanie obch. ver. súťaţe na nájom amfiteátra.
K bodu 5 :
Ing.arch.Vitková informovala o spracovanej štúdii rozšírenia parkovacích miest na sídl.A.Trajan a Juh.
Predloţená štúdia v maximálnej miere vyuţíva existujúce voľné plochy na zriadenie parkovacích
miest. Je to však na úkor zelene, ktorá by však v ďalšom stupni spracovávania PD mala byť nahradená
formou výsadieb. Poţiadala tieţ prítomných o návrh postupnosti budovania parkovísk podľa
jednotlivých lokalít.
K bodu 4 :
Ing.Hlaváčová informovala o príprave ţiadosti o financovanie projektu kompostárne z eurofondov na
základe výzvy MŢP SR. Ing.Baranovič odpovedal na otázky týkajúce sa navrhnutej technológie
v kompostárni.
K bodu 1 :
Prítomní členovia komisie sa oboznámili so zámerom výstavby“ubytovanie pre seniorov“ v lokalite na
ul.Hlboká pri hoteli Máj. Nakoľko zámer výrazne zasahuje do biokoridoru potoka Dubová a svojimi
parametrami ( 5 nadzemných podlaţí) zásadne ovplyvní ráz lokality bolo navrhnuté prerokovanie
zámeru v MsZ v zmysle VZN o zeleni.
K bodu 2 :
Prítomní členovia komisie sa oboznámili so zámerom vybudovať na brehu Sĺňavy pri Lodenici
zariadenie bufetového typu. Nakoľko ide o lokalitu chráneného areálu Sĺňava je nutné rešpektovať
všetky zákonné podmienky ochrany a stavbu umiesniť mimo ochranné pásma. Z diskusie vyplynulo, ţe
takéto jedno zariadenie sa tam uţ nachádza a pravdepodobne bolo vybudované ako čierna stavba,
komisia doporučuje preveriť jeho legalizáciu.
K bodu 6 :
Komisia prerokovala v rámci prípravy rozpočtu aj výšku dotácie na podporu projektov v oblasti
ekológie a environmentalistiky. Nakoľko v uplynulých rokoch je zo všetkých komisií vţdy na najniţšej
úrovni a nepokrýva poţiadavky ţiadateľov ani na 30 %, bol prijatý návrh na zvýšenie tejto sumy na
5 000 eur.
K bodu 7 :
Ing.Strúčkova informovala o aktivite SOŠZa v rámci projektu VÚC a plnenie rôznych tematických
úloh v oblasti odpadového hospodárstva – separovaný zber, čierne skládky a pod. Škole bola
doporučená spolupráca s RŢP a tieţ aj následná propagácia vyhotovených prác.
Uznesenia:
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Dátum konania :06.09.2011
Znenie

Adresát

KOŢP odporúča materiál "Návrh podmienok obchodnej
verejnej súťaţe na nájom prírodného amfiteátra Piešťany"
schváliť s podmienkami doplnenia zadania nasledovne :
- lehota na zadanie inzerátu bude určená aţ v čase keď budú
známe výsledky architektonickej súťaţe Mestský park
Piešťany,
- zadanie súťaţe rozšíriť o výsledky riešenia víťazného
návrhu architektonickej súťaţe Mestský park Piešťany
KOŢP po oboznámení so Štúdiou parkovacích plôch na
sídliskach A.Trajan a Juh odporúča nasledovné :
sídl.A.Trajan
- prioritne riešiť parkovanie navrhnuté pri ZŠ pre ul.M.Bela
a tieţ menšie odstavné ploch na ul.E.F.Scherera ,
- parkovacie domy navrhnúť do aktualizácie ÚP,
- pripraviť majetkoprávne vysporiadanie a výkup pozemkov
pod parkovacie domy a pripraviť súťaţ na ich výstavbu,
sídl. Juh
- prioritne riešiť parkovanie pri ZŠ a na ul.8.mája.
KOŢP ţiada MsÚ riešiť parkovanie systémovo- súbrom
opatrení , napr.poplatkami za parkovanie s rozlíšením pre
jedno resp. viac aút na domácnosť.
KOŢP odporúča materiál " Ţiadosť o nenávratný finančný
príspevok pre projekt Kompostáreň pre mesto Piešťany
schváliť.
KOŢP po oboznámení so štúdiou "Ubytovanie pre seniorov"
na Hlbokej ul. navrhuje prerokovať tento zámer na MsZ z
dôvodu naplnenie ustanovenia VZN mesta Piešťany o zeleni
- § 7 bod 5.
KOŢP ţiada MsÚ pristúpiť v zmysle platnej legislatívy v k
všetkým opatreniam, ktoré by zabránili umiestňovanie
stavieb - bufetov v ochranných pásmach chráneného areálu
Sĺňava.
KOŢP navrhuje do rozpočtu mesta na rok 2012 do poloţky
dotácie pre právnické osoby - oblasť ekológie a
environmentalistiky sumu 5000 eur.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 7.9.2011
Schválil: Ing. Eva Wernerová
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