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Prítomní: Bača František Ing., Benko Jozef, Duffek Kornel, Jakubec Bruno Mgr., Kostolanská
Danica, Wernerová Eva Ing., Zeman Peter Ing.
Neprítomní: Urbánek Marián MUDr.
Ospravedlnení: Ondrašíková Eva
Program:
1. Plnenie uznesení z I.zasadnutia
2. Informácia o riešení predstaničného priestoru
3. Informácia o PD kriţovatka Radlinského - Štúrova - Sasinkova
4. Cena primátora za aktivity v oblasti ŢP
5. Rôzne
6. Podnety pre prácu MsZ, MsR a MsÚ
Popisná časť zápisnice:
Rokovanie komisie otvorila jej predsedkyňa Ing.Wernerová. Navrhla doplniť program v bode rôzne
o prerokovanie poţiadaviek p.Prištica, informovať o situácii s odberom vytriedených odpadov
a prerokovať termíny zasadnutí komisie. Ing. Baranovič doplnil bod 3 aj o riešenie kriţovatky
A.Hlinku-Sasinkova.
K bodu 1 :
K plneniu uznesenia č.4/2009 o vyuţívaní kompostu prijala nové uznesenie.
K bodu 2 :
Informáciu o predloţenom riešení predstaničného priestoru po preštudovaní predloţenej štúdie zobrali
členovia KOŢP na vedomie.
K bodu 3 :
K riešeniu okruţnej kriţovatky na Radlinského ul. i na ul.A.Hlinku zaujali po preskúmaní
predloţených štúdii členovia komisie stanovisko.
K bodu 4 :
Ing. Baranovič informoval o prijatých návrhoch na Cenu primátora. Členovia komisie hlasovali
o návrhu za Ing.. Petra Saba,CSc. – za viac ako 30-ročnú prácu v oblasti ekológie
a environmentalistiky v meste Piešťany. Druhý návrh bol p.Karol Fano – starostlivosť o drobnú zver
v mestskom parku. Doručené boli i dva návrhy na udelenie ceny za významný počin v roku 2008 – ZŠ
Mojmírova ul. za zavedenie povinného predmetu Tvorba ţivotného prostredia do učebných osnov
piateho ročníka a n.o.proPolis za vydanie publikácie Stromy Piešťan.
Členovia komisie odhlasovali aj zmenu Štatútu udeľovania ceny primátora.
K bodu 5 :
- Ing.Wernerová informovala o vystúpení p.Prištica na MsZ . Následne p.Jakubec informoval
o obhliadke, ktorá bola z jeho iniciatívy vykonaná u p.Prištica doma. Komisia opätovne zaujala
stanovisko k poţiadavke p.Prištica neplatiť poplatok za komunálny odpad. Komisia toto stanovisko
písomne oznámi mestu a poslancom.
- Členovia komisie sa dohodli na termínoch zasadnutia v roku 2009.
- Ing Baranovič informoval o aktuálnej situáci vo veci zberu a zhodnotenia vyseparovaného
komunálneho odpadu
K bodu 6 :
-Ing.Bača upozornil na situáciu v malej Vrbine – cennom území z hľadiska ochrany ŢP a navrhol
poţiadať ŠOP o stanovisko k ďalšienu meneţovaniau územia. Obdobne je to i s lokalitou Bodona.
-p.Benko informoval o svojom vystúpení na MsZ vo veci zámeru výstavby OC OBI v lokalite príjazdu
z diaľnice do mesta pri OC Tesco.
Uznesenia:
Číslo
16/2009

Bod
prg.
1

Znenie
KOŢP navrhuje uverejniť oznam o moţnosti odberu
kompostu z mestskej kompostárne pre záhradkárov s

Adresát
SMP

Termín
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17/2009

2

18/2009

3

19/2009

3

20/2009

4

21/2009

4

22/2009

4

23/2009

5

24/2009

5

25/2009

6

26/2009

6

podmienkami, ktoré si určia SMP (čas odberu, doprava a
pod.).
KOŢP ţiada v spracovávaní ďalších stupňov PD
Predstaničný priestor dodrţať plochy zelene a počty stromov
navrhované v PD.
KOŢP ţiada pri riešení PD okruţnej kriţovatky na
Radlinského a Štúrovej ul. doplniť výsadbu vzrastlej zelene
v priestoroch zelene i v strede kriţovatky.
KOŢP odporúča z predloţenej štúdie kriţovatky A.Hlinku Sasinkova spracovať projektovo variant 2 , kde sú
minimálne výruby drevín a najmenšie zábery plôch zelene.
KOŢP odporúča udeliť Cenu primátora za aktivity v oblasti
ochrany prírody a tvorby ŢP Ing.Petrovi Sabovi CSc.
Navrhuje menovanému udeliť aj finančný dar vo výške 350
eur.
KOŢP odporúča udeliť Cenu za významný počin v oblasti
ţivotného prostredia v roku 2008 neziskovej org.ProPolis za
vydanie publikácie Stromy Piešťan. Navrhuje udeliť aj
finančnú odmenu vo výške 350 eur.
KOŢP navrhuje vypustiť zo Štatútu udeľovania Ceny
primátora za aktivity v oblasti tvorby a ochrany ŢP bod II,
ktorý umoţňuje udelenie ceny len občanom s trvalým
pobytom na území mesta.
KOŢP vo veci riešenia opakujúcich sa poţiadaviek
p.Prištica o oslobodenie od poplatku za komunálny odpad sa
komisia zhodla na stanovisku, ktoré je prílohou zápisu.
KOŢP schválila termíny zasadnutí na kalendárny rok 2009 vţdy pondelok týţdeň pred zasadnutím Mestskej rady.
KOŢP upozorňuje na stav prostredia v biocentre Malá
vrbina, kde sú popadané stromy a bezdomovci si tam budujú
obydlia. Odporúča obrátiť sa na Štátnu ochranu prírody o
zaujatie stanoviska a určenie postupu na zachovanie
významných častí prírody s pôvodnou vegetáciou. Obdobne
vyţiadať stanovisko aj k lokalite "jazierka" v časti Heinola.
KOŢP odporúča a navrhuje investorom na území mesta
(OBI a pod.) ponúkať zdevastované pozemky a opustené
areály. Zámery investorov doručených na MsÚ predkladať
na prerokovanie KOŢP.

Zapísal: Baranovič
V Piešťanoch dňa: 23.2.2009
Schválil: Ing.Eva Wernerová
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