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Dátum konania :18.10.2010

Prítomní: Bača František Ing., Duffek Kornel, Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská Danica,
Ondrašíková Eva, Wernerová Eva Ing.
Ospravedlnení: Benko Jozef
Neprítomní : Urbánek Marián MUDr.
Hostia: Ing.arch.Vitková, B.Palkechová, Ing.Ďuračková, RNDr.Bartošová
Program:
1. Návrhy riešenia pre rozšírenie parkovacích miest na sídliskách JUH a A.TRAJAN - informácia
2. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007-2013
3. Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Ing.Wernerová.
K bodu 1 :
Zástupkyne referátu územnej správy Ing.arch.Vitková a B.Palkechová informovali o riešení návrhov
vytvorenia parkovacích miest na sídliskách Juh a A.Trajan, ktoré spracovali v zmysle uznesenia MsZ.
Predložený materiál považuje komisia za nekoncepčný a nesystémový postup, ktorý nezohľadňuje
ostatné parametre pre kvalitný život obyvateľov okrem parkovacích potrieb. Zo strany komisie boli
položené otázky, ktoré je potrebné zodpovedať a zapracovať do predkladaného materiálu :
- koľko obyvateľov žije na sídliskách A. Trajan a Juh ?
- aká je ploch zelene na sídliskách A.Trajan a Juh, koľko m2 zelene pripadá na 1 obyvateľa na
sídliskách A.Trajan a Juh, koľko m2 zelene sa má zabrať na realizáciu parkovísk
-koľko áut parkuje teraz na sídliskách A .Trajan a Juh, aká je predpokladaná celková potreba
parkovacích plôch ?
- bude navrhnutý počet parkovísk postačujúci o 5 a o 10 rokov ?
- nie je vhodnejšie uvažovať o parkovacích domoch (viď Trenčín, Nové mesto n/V) napr. v sídlisku
A.Trajan ?
- je návrh skoordinovaný s návrhmi Generelu zelene a navrhnutými parametrami na zeleň?
Po diskusii bolo prijaté stanovisko, aby bol predložený materiál doplnený a následne opäť predložený
na prerokovanie v komisii.
K bodu 2 :
Prednostka MsÚ RNDr. Bartošová informovala o zámere na záver volebného obdobia predložiť
poslancom MsZ vyhodnotenie plnenia PHSR na roky 2007-2013 a to k termínu 1.10.2010. Upozornila,
že niektoré okruhy z oblasti ŽP neboli realizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte mesta – monitoring ovzdušia, hluková mapa, krajinoekologický plán, Agenda 21,.
Ing. Wernerová upozornila na plnenie opatrenia uvedeného pod č. 61 – B 6.3.1 – Pasportizácia zelene,
ktorá je spracovaná v rámci Generelu zelene len čiastočne. Komisia upozornila na potrebu aktualizácie
PHSR v zmysle zákona.
K bodu 3 :
Ing.Ďuračková a RNDr. Bartošová informovali o predloženom návrhu rozpočtu mesta na rok 2011.
Členovia komisie mali otázky na niektoré položky v oblasti ŽP :
- ochrana novovysadených stromov mechanickou zábranou
- prevádzka mestského záhradníctva
- návrhy dotácií pre jednotlivé komisie. Komisia navrhuje prehodnotenie dotácií v jednotlivých
komisiách úmerne k požiadavkám v konkrétnej oblasti.
K uvedeným otázkam prebehla diskusia a bolo navrhnuté uznesenie.
Uznesenia:
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Dátum konania :18.10.2010
Znenie

Adresát

KOŽP navrhuje predložený materiál "Návrhy rozšírenia
parkovacích miest na sídliskách Juh a A.Trajan"doplniť,
vyhodnotiť a posúdiť aj z hľadísk :
- záberu zelene a jej aktuálneho kvalitatívneho stavu,
- množstva a umiestnenia kontajnerov na odpad,
- počtu a stavu detských ihrísk a drobnej architektúry,
- návrhu náhradných výsadieb,
- počtu vytvorenia nutných parkovacích miest podľa platnej
normy,
-možnoasti spoplatnenia druhého a tretieho auta na jeden
byt, rodinu s následným využitím získaných finančných
prostriedkov na riešenie problematiky parkovania.
KOŽP berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 2013.
KOŽP navrhuje prehodnotiť v návrhu programového
rozpočtu mesta položky v programe č.9 Životnéprostedie
položky nasledovne :
9.1.5 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické
osoby - celkovú sumu na dotácie rozdeliť rovnomerne , príp.
úmerne k požiadavkám v jednotlivých komisiách
9.2.1 Skleníkové hospodárstvo - zvážiť efektívnosť
prevádzky /ekonomické posúdenie, audit /vzhľadom na
každoročné náklady a porovnať s možnosťami trhového
zabezpečenia každoročných výsadieb.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 20.10.2010
Schválil : Ing. Ev Wernerová

Termín

MsÚ - RÚS

MsZ
MsZ

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, Ref.org.zab., RÚS,
RŽP, SMP

