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Dátum konania :28.04.2014

Prítomní: Jakubec Bruno Mgr., Jezerská Janka Mgr., Kubo Vladimír, Stručková Eva Ing., Tremboš
Peter RNDr.PhD., Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Šmída Ján RNDr.
Hostia: Vitková Jana Ing.arch., Škodná Radomila Ing.
Tajomník :Baranovič Ján Ing.
Program:
1. Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany č,8/2008 - vyhodnotenie pripomienok
2. Informácia o PD Mestský park v rozpracovanosti
3. Informácia o riešení žiadosti o výrub stromu z dôvodu hniezdenia vrán na ul. A.Hlinku
4. Informácia o spracovanej PD - Chodník Rekreačná ul.
5. Dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky
6. Informácia vo veci záskania výsledkov vzoriek odberov vody zo studní vregióne v marci 2014 od
TAVOS a.s.
7. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Ing.Wernerová.
K bodu 1 :
Ing.arch.Vitková informovala o pedloženom materialy „Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany
č.8/2008 - vyhodnotenie pripomienok“. Oboznámila prítomných s pripomienkami obyvateľov
a dotknutých orgánov a organizácií a súčasne zdôvodnila ich akceptáciu, resp. neakceptáciu. Členovia
komisie sa zaujímali o pripomienky týkajúce sa zelene a vyjadrili názor,že po zmene územného plánu
je nutné pripomienky občanov podrobnejšie spracovať v územnom pláne zóny, kde je možné riešiť aj
plochy nezastavateľnej izolačnej a rekreačnej zelene
K bodu 2 :
Ing.Škodná informovala o pracovnom stretnutí s projektantkami PD Mestský park. Spracováva sa
projekt pre stavebné povolenie a predmetom rokovania boli povrchové úpravy komunikácií a priestor
športovísk. K tomuto bodu komisia neprijala žiadne uznesenie, doporučila brať do úvahy pri návrhu
materiálov pre pochôdzne plochy ekonomické faktory a spôsob údržby.
K bodu 3 :
Ing. Škodná členov komisie informovala o postupe vo veci žiadosti občanov riešiť hluk pri hniezdení
havranov na ul. A.Hlinku a o riešení žiadosti o výrub nimi vybraných drevín.
K bodu 4 :
Členom komisie bol predložený spracovaný projekt na vybudovanie chodníka na Rekreačnej ul..
pripomienky boli vznesené k šírke chodníka – rôzne šírkové usporiadanie nemá opodstatnenie a preto
bola navrhnutá jednotná šírka 1,5 m. Nakoľko pri výstavbe bude odstránená líniová vzrastlá zeleň –,
odporučili členovia komisie zvyšný pozemok vo vlastníctve mesta využiť na výsadbu drevínvzhľadom na minimálny priestor prioritne formou živých plotov.
K bodu 5 :
Na rokovanie komisie boli v druhom kole predkladania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta predložené
tri žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky. Po diskusii k jednotlivým
žiadostiam navrhli členovia komisie rozdeliť finančné prostriedky všetkým trom žiadateľom k čomu
prijali odporučajúce uznesenie pre primátora mesta a poslancov MsZ.
K bodu 6 :
Ing.Baranovič informoval o zaslaní požiadavky na TAVOS a.ss vo veci získania ipodrobnejších
informácii z rozborov vôd zo studní v regióne Piešťan.
Uznesenia:
Číslo
26/2014

Bod
prg.
1

Znenie
KOŽP berie na vedomie stanoviská k návrhu zmien a
doplnkov ÚPN mesta Piešťany č.08/2008 (v súvislosti s
výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu Lodenica) a

Adresát
MsZ, RÚS
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27/2014

4

28/2014

5

Dátum konania :28.04.2014
odporúča vyhodnotenie pripomienok schváliť. V súvislosti
z požiadavkami na vytvorenie zelených plôch vyplývajúcich
z predložených pripomienok navrhuje komisia riešiť
predmetnú problematiku v ďalšom stupni – v územnom
pláne zóny.
KOŽP k projektu vybudovania chodníka na Rekreačnej ul.
navrhuje jednotnú šírku chodníka 1,5m a žiada
identifikovať hranicu mestského pozemku za účelom
vytvoriť vedľa chodníka plochy zelene s výsadbou drevín.
KOŽP odporúča schváliť žiadosti o poskytnutie dotácií v
oblasti ekológia a environmentalistika nasledovne :
- pre OZ KVAS na projekt Zrnko pre deti a verejnosť VII
dotáciu 900,- eur
- pre NO ProPolis na projekt Myslime na našu Zem dotáciu
500,- eur
- pre OZ pri SOŠ záhradníckej na projekt Deň enviro-hier v
Botanickej záhrade dotáciu 300,- eur.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 30.4.2014
Schválil: Ing.Eva Wernerová

RMM, RÚS –
úsek dopravy
Primátor
mesta
MsZ

Rozdeľovník:členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, ref.org.-zab., RÚS,
RMM

