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Dátum konania :13.01.2009

Prítomní: Bača F František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel, Kostolanská Danica, Ondrašíková Eva,
Urbánek Marián MUDr., Wernerová Eva Ing., Zeman Peter Ing.
Ospravedlnení: Jakubec Bruno Mgr.
Program:
1. Plnenie uznesení prijatých v roku 2008
2. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany v roku 2008
3. Informácia o spracovaní Generelu dopravy
4. Informácia o spracovaných projektoch sadových úprav (parkovisko Čkalovova, nám.SNP,
Bratislavký cintorín,...)
5. Podnety členov komisie pre prácu MsR, MsZ a MsÚ
6. Rôzne
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie viedla jej predsedkyňa Ing. Eva Wernerová. V úvode navrhla prerokovať na
zasadnutí aj udeľovanie ceny primátora za aktivity v oblasti ŽP.
K bodu 1 :
Tajomník komisie Ing. Ján Baranovič informoval o plnení uznesení KOŽP prijatých v roku 2008.
Z celkového počtu 64 uznesení nebolo splnených 18 a 4 uznesenia sú ešte v plnení. Podrobne boli
prítomní informovaní o uzneseniach, ktoré neboli splnené. K tejto problematike boli prijaté uznesenia
č. 1 a č.2.
K bodu 2 :
Po krátkej diskusii k predloženému materiálu boli prijaté uznesenia č. 3 až 5.
K bodu 3 :
Členovia komisie obdržali základné informácie o spracovaní Generelu dopravy – spracovateľ, termíny,
doteraz vykonané práce, postup spracovania a tiež,informáciu, že súčasťou je i cyklistická doprava.
K nahliadnutiu boli i doteraz spracované štúdie a projekty cyklistických trás na území mesta.
K bod 4 :
K nahliadnutiu dostali členovia komisie spracované projekty : parkovisko Čkalovova ul., Sadové
úpravy cintorín Bratislavská cesta, Sadové úpravy Nám. SNP, Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov
teplická ul., Revitalizácia potoka Dubová. Po diskusii boli prijaté uznesenia č.7 až 9.
K bodu 5 :
Ing. Wernerová informovala o termíne predkladania návrhov na Cenu pimátora za aktivity v oblasti
životného prostredia za uplynulé obdobia a prípadne za významný počin v oblasti ŽP v uplynulom
roku.
Členovia komisie konštatovali, že Mesto Piešťany sa musí viac uchádzať o granty z rôznych fondov
a inštitúcii. Je potrebné využiť program REGENERÁCIA SÍDIEL a snažiť sa zlepšiť stav na
sídliskách.
K bodu 6 :
Ing. Bača informoval o významných a vzácnych prírodných lokalitách v meste a jeho najblžišom okolí.
Nadviazal tak na diskusiu z posledného zasadnutia komisie v roku 2008, na ktorom sa diskutovalo
o publikácii v oblasti ochrany prírody Piešťan. Predpokladaný rozsah by mohol byť 50 strán +
fotodokumentácia. Počet lokalít resp. mikrolokalít je cca 30, ktoré dokumentujú vývoj flóry na našom
území. Zo strany príslušných inštitúcií monitoring stagnuje a publikácia by mohla poslúžiť na
propagáciu mesta a jeho okolia a tiež ako osvetový materiál.
Členovia komisie navrhli riešiť :
- probleematiku neudržiavaných objektov na Bratislavskej ceste
- zverejňovanie zápisov a uznesení komisie na www stránkach alebo médiach
- pripraviť informáciu o PD „predstaničný priestor“
- zistiť realizačné náklady na cyklistickú trasu A.Hlinku - Sasinkova
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Uznesenia:
Číslo
1/2009

Bod
prg.
1

2/2009

1

3/2009

2

4/2009

2

5/2009

2

6/2009

3

7/2009

4

8/2009

4

9/2009

4

10/2009

5

Znenie
KOŽP odporúča SMP pri údržbe uličnej zelene nezasahovať
rezom do korún novovysadených drevín minimálne 3 - 4
roky.
KOŽP vo veci vyjadrení k PD sadových úprav žiada
predkladať na pripomienkovanie výzvy na obstaranie PD
pred zahájením súťaže. V procese spracovania PD prizvať
na prerokovanie v štádiu rozpracovanosti zástupcu KOŽP,
ktorého po dohode určí predsedkyňa.
KOŽP odporúča zverejniť pre občanov výsledky
vyhodnotenia nakladania s odpadmi, vyzvať občanov a
firmy na dôsledné separovanie odpadu, vyzvať tiež občanov
na nahlásenie ľudí a vozidiel, ktoré zakladajú nepovolené
skládky a informovať o bezplatnom ukladaní separovaného
odpadu v Zbernom stredisku, ale tiež i o skutkovom stave
znečisťovaní prírody zakladaním čiernych skládok. /napr.
lokalita medzihrádzie/
KOŽP navrhuje SMP využívať spracovaný kompost pri
údržbe plôch v správe SMP a tiež jeho využitie zapracovať
do podmienok súťaže pre realizáciu projektu Revitalizácie
potoka Dubová.
KOŽP materiál Vyhodnotenie nakladania s odpadom na
území mesta Piešťany berie na vedomie.
KOŽP žiada uverejniť výzvu o verejnom prerokovaní
Generelu dopravy na www mesta Piešťany a pozvánku
zaslať aj členom KOŽP.
KOŽP nesúhlasí s/ trvalým spôsobom rekonštrukcie ulíc
v prospech zadlaždených plôch ?/, ktorý sa prejavil v riešení
projektu Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na
Teplickej ul.. Dopravné riešenie je na úkor existujúcej
zelene čo je v rozpore s princípmi ochrany prírody, so
starostlivosťou o zeleň v meste Piešťany a prijatou
Stratégiou rozvoja mesta, podľa ktorej sa uličné stromoradia
majú rekonštuovať a nie likvidovať.
KOŽP upozorňuje na skutočnosť, že trend riešenia statickej
dopravy nie je dobrý. Statickú dopravu na území mesta je
nutné riešiť koncepčne - perspektívne a nie navrhovať
prehusťovanie ulíc parkovacími miestami a zvyšovať tak
intenzitu dopravy. Takéto riešenia sú na úkor životného
prostredia obyvateľov a majú za následok úbytok zelene a
znečisťovanie ovzdušia. KOŽP žiada riešiť v Genereli
dopravy statickú dopravu parkovacími domom.
KOŽP žiada preveriť a informovať, či pri spracovaní PD
Sadové úpravy na cintoríne-Bratislavská cesta bol
akceptovaný návrh "Južného obchvatu mesta"? V
predloženom riešení navrhuje doplniť výsadbu ihličnatých
drevín tak, aby bol z cintorína eliminovaný pohľad na
betónovú bariéru pri železničnej trati s množiacimi sa
grafitti..
KOŽP žiada informovať v médiach o možnosti podávať

Adresát
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RMM
RŽP
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RŽP

SMP
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11/2009

5

12/2009

6

13/2009

6

14/2009

6

15/2009

6

návrhy na cenu primátora za aktivity v oblasti životného
prostredia.
KOŽP odporúča zapojenie mesta Piešťany do grantového
programu "Regenerácia sídel", v ktorom je možnosť zlepšiť
podmienky v rámci sídlisk, prípadne aj vybudovať
cyklistické chodníky.
KOŽP žiada preveriť finančné podmienky a možnosti na
vydanie propagačného materiálu mesta o vzácnych
prípodných lokalitách v mesta Piešťany a v jeho najbližšom
okolí.
KOŽP žiada vyzvať vlastníkov nehnuteľností na
Bratislavskej ceste pri nových bytových domoch na
vykonanie údržby a deratizácie objektov, z dôvodu
opakovaného výskytu hlodavcov.
KOŽP žiada informovať o uzneseniach KOŽP verejnosť na
www mesta, prípadne v médiach.
KOŽP žiada informáciu o situácii v rozpracovanosti PD predstaničný priestor.

Zapísal: Ján Baranovič
V Piešťanoch dňa: 16. 1. 2009
Schválil: Ing. Eva Wernerová

R stratégie

RŽP

RŽP

RŽP
RŽP, RMM

Rozdeľovník: členovia komisie, primátor,
zástupca primátora, prednostka, ref. Org.,
ref.ÚS, ref.ŽP, ref.MM, SMP, R strat.

