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Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel, Wernerová Eva Ing.
Neprítomní: Jakubec Bruno Mgr., Ondrašíková Eva, Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Kostolanská Danica, Urbánek Marián MUDr.
Hostia: Mackovjaková Monika Mgr.
Program:
1. Návrh užívania nehnuteľnosti Prírodný amfiteáter Piešťany
2. Plnenie uznesení komisie za rok 2009
3. Podnety členov komisie pre prácu MsR, MsZ a MsÚ
4. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedkyňa Ing.Eva Wernerová.
K bodu 1 :
Mgr.Mackovjaková oboznámila prítomných s predkladaným materiálom a vysvetlila ich dopyty.
Členovia komisie vyjadrili svoje názory, ktoré v predmetnom území odmietajú výstavbu
a upredňostňujú zakomponovanie celého priestoru do mestského parku výsadbou zelene a drobnou
architektúrou, prípadne vybudovaním detského ihriska.
K boru 2 :
Ing.Baranovič predložil členom komisie prehľad plnenia uznesení prijatých v roku 2009. Zo 77
prijatých uznesení bolo 58 splnených, 2 nesplnené a 17 ostalo v plnení. Členovia komisie vyslovili
názor pokračovať ďalej v plnení prijatých uznesení.
K bodu 3:
Ing. Wernerová upozornila na termín predkladania návrhov na Cenu primátora za životné prostredie
a tiež na vypísanie výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie. Vyzvala členov komisie na predkladanie
návrhov, prípadne na oslovenie občanov a organizácií s ekologickým a ochranárskym zameraním, aby
tejto problematike venovali pozornosť.
K bodu 4 :
- Členovia komisie sa dohodli, že stretnutia resp. zasadnutia komisie sa v roku 2010 budú
uskutočňovať vždy v pondelok jeden týždeň pred zasadnutím Mestskej rady. Harmonogram zasadnutí
rozpošle členom komisie Ing.Baranovič.
- Členovia komisie upozornili na nedostatky resp. potreby zabezpečenia nápravy stavu pri údržbe
mesta : - zasypať jamu pri ÚZ DOMUM (napr aj štrkom zo zimného posypu) resp. opraviť
komunikáciu,
- odstrániť z chodníka pri zástavke MHD (ev.kostol) zbytok železného stĺpika o ktorý ľudia
zakopávajú,
- doplniť k výsadbám v parčíku pri pažitskom moste koly, ktoré boli polámané,
- vykonať kontrolu aleje stromov za bet.domom Teplická 26 a navrhnúť ošetrenie drevín,
prípadné dosadby realizovať vo väčšej vzdialenosti od domu
- zabezpečiť presadenie stromov pred zvonicou v parčíku pri kostole v centre mesta, ktoré
koncepčne nie sú v súlade s lokalitou a neskôr môžu spôsobiť, že zvonica v poraste nebude viditeľná
Uznesenia:
Číslo
1/2010

Bod
prg.
1

Znenie
Priestor prírodného amfiteátra v mestskom parku musí byť
využitý
v
zmysle
existujúcej
územnoplánovacej
dokumentácie mesta Piešťany a podľa platných regulatívov
schválených dokumentov (Miestny územný systém
ekologickej stability, Generel zelene a pod.). Komisia pre
ochranu ŽP navrhuje vychádzať zo stanovísk odborných
referátov MsÚ a súčasne navrhuje vypísať architektonickú
súťaž so zadaním vyhovujúcim záujmom a potrebám mesta
(park, zeleň, oddychové plochy, drobná architektúra a pod.s
rekreačnou,
príp.
kultúrnou
funkciou).
Výsledok

Adresát
MsR, MsZ

Termín
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2/2010

4

3/2010

4

architektonickej súťaže bude podkladom pre verejnoobchodnú súťaž
KOŽP žiada SMP zabezbečiť v rámci údržby mesta
nasledovné :
- zasypať jamu pri ÚZ DOMUM (napr aj štrkom zo
zimného posypu) resp. opraviť komunikáciu,
- odstrániť z chodníka pri zástavke MHD (ev.kostol) zbytok
železného stĺpika o ktorý ľudia zakopávajú,
- doplniť k výsadbám v parčíku pri pažitskom moste koly,
ktoré boli polámané,
- vykonať kontrolu aleje za bet.domom Teplická 26 a
navrhnúť ošetrenie drevín, prípadné dosadby realizovať vo
väčšej vzdialenosti od domu
KOŽP žiada zabezpečiť presadenie stromov pred zvonicou
parčíku pri kostole v centre mesta

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 18.1.2010
Schválil: Ing.Eva Wernerová

SMP

RŽP

Rozdeľovník: primátor, viceprimátor,
prednostka, členovia komisie, SMP, RŽP,
R.org.zabezpečenia

