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Dátum konania :10.05.2010

Prítomní: Benko Jozef, Duffek Kornel, Kostolanská Danica, Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva
Ing.
Neprítomní: Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Bača František Ing., Jakubec Bruno Mgr., Ondrašíková Eva
Program:
1. Informácia o stanovisku k Južnému obchvatu mesta
2. Informácia - súťaž odpadové hospodárstvo
3. Návrh asanácie stromov v mestskom parku
4. Podnety členov komisie pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
5. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila viedla Ing.Wernerová, predsedkyňa komisie.
K bodu 1 :
Ing.Baranovič informoval o rozhodnutí ObÚŽP v Piešťanoch o variante určenom na ďalšie spracovanie
projektov Južného obchvatu mesta. Po diskusii prijali uznesenie týkajúce sa spracovania ďalšieho
stupňa PD.
K bodu 2 :
Ing.Baranovič informoval o súťaži na dodávateľa služieb v oblasti odpadového hospodárstva
a termínoch vyhodnotenia tejto súťaže.
K bodu 3 :
Ing.Baranovič informoval o prieskume drevín v parku, ktorý vykonali a zdokumentovali SMP a podľa
ktorého je nutná asanácia prípadne radikálnejšie zásahy do korún niektorých stromov. Členovia
komisie odporúčajú odborné riešenie, ktoré v prvom rade zabezpečí bezpečnosť návštevníkov parku.
Predložený prehľad drevín navrhli doplniť aj o ďalšie ohrozujúce dreviny.
K bodu 4 :
Ing.Baranovič informoval :
-o spracovaní Zámeru „Plavecké centrum“ v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov stavieb na životné
prostredie. K zámeru prijala komisia po diskusii uznesenie.
-o udelení mimoriadnej ceny poroty v súťaži o zhodnocovaní odpadu, ktorú organizovalo OZ Priatelia
zeme. Komisia navrhla zabezpečiť väčšiu informovanosť o takomto ocenení.
K bodu 5 :
Členovia komisie informovali a navrhli :
- úpravu korún javorov horských na Priemyselnej ul.
- prebierku porastov na ul. A.Hlinku
- úpravu drevín na Dlhej ul. – revitalizovaný úsek potoka Dubová
- opravu komunikácie na Vodárenskej ul.
Uznesenia:
Číslo
26/2010

Bod
prg.
1

27/2010

3

28/2010

4

Znenie
KOŽP berie na vedomie informáciu o rozhodnutí ObÚŽP o
variante riešenia Južného obchvatu a doporučuje MsÚ, aby
pri ďalšom riešení Južného obchvatu bol súčasťou riešeného
územia aj izolačný pás zelene po oboch stranách, ale s
dôrazom hlavne na priestor medzi sídl. A.Trajan a
komunikáciou.
KOŽP navrhuje akútne riešiť ošetrením alebo asanáciou
nebezpečné stromy v mestkom parku, ktoré ohrozujú
návštevníkov parku. Do prieskumov SMP zahrnúť aj stromy
na pešej zóne v smere od Kolonádového mosta do centra
mesta pred LD Hron.
KOŽP berie na vedomie informáciu o spracovanom zámere
"Plavecké centrum" a žiada pri spracovaní projektovej

Adresát
MsÚ – RÚS
RŽP

MsÚ – RŽP
SMP

MsÚ – RÚS
RŽP

Termín
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29/2010

4

30/2010

5

31/2010

5

Dátum konania :10.05.2010
dokumentácie akceptovať nasledovné pripomienky :
- problematiku zelene riešiť oprávneným projektantom
- hranicu riešeného územia s mestským parkom riešiť
prepojením výsadbou pásu dlhovekej zelene
- v záujme väčšej oddychovej plochy hľadať dalšie
možnosti na atrakcie (ihriská) areálu rozšírením riešeného
územia o priestor za futbalovým ihriskom
KOŽP odporúča informovať prostredníctvom TV Karpaty o
udelení mimoriadnej ceny v súťaži o separovaní a využívaní
odpadu.
KOŽP odporúča upraviť rezom výšku nasadenia korún
drevín - javory horské na Priemyselnej ul. a tiež presadenímprebierkou
upraviť - zväčšiť vzdialenosti medzi
jednotlivými stromami.
KOŽP žiada SMP a MsÚ o zabezpečenie :
- prebierky porastov na sídlidku A.Hlinku
- opravu obrubníka a vozovky na Vodárenskej ul.(pri
ul.Sadová), kde stojí po daždi voda
- zabezpečiť zredukovanie korún orechov v revitalizovanom
úseku potoka Dubová z dôvodu vyschnutia novovysadených
dubov rastúcich pod pôvodnými orechmi

Zapísal: Baranovič

V Piešťanoch dňa: 11.5.2010

MsÚ –
kanc.primátor
a
MsÚ-RŽP
SMP
SMP
MsÚ - RŽP

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
viceprimátor, prednostka, kanc.primátora,
SMP, MsÚ – RÚS, MsÚ-RŽP, MsÚ-ref.
Org.zab.

